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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De dorpskern Rutten in de gemeente Noordoostpolder heeft te maken met een veroudering van 
maatschappelijke accommodaties. Het gaat hierbij om de kleedkamers en de kantine van de plaatselijke 
voetbalvereniging, het dorpshuis, SWS de Paulusschool, CBS Sjaloom en Kinderopvang Alles Kids (Rutten). De 
huidige gebouwen zijn zo’n 60 jaar oud en toe aan een grondige renovatie, dan wel nieuwbouw. Deze opgave 
biedt een unieke kans om alles onder één dak te realiseren.  

De gemeente Noordoostpolder heeft samen met vertegenwoordigers van de beoogde gebruikers en derden 
een onderzoek verricht naar de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (hierna MFA) voor 
de functies buitensport, dorpshuis, onderwijs, kinderopvang en peuteropvang in de dorpskern Rutten. 

De doelstelling is de realisatie van een MFA waarin, in het kader van toekomstbestendigheid en het vergroten 
van de leefbaarheid in Rutten voor de lange termijn, zoveel mogelijk functies worden ondergebracht. De 
beoogde locatie van het MFA is gelegen nabij de huidige locatie van CBS Sjaloom (Sportweg 54 te Rutten) en 
de plaatselijke voetbalvereniging. 

Voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Rutten”. Om de herontwikkeling 
van deze inbreidingslocatie mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Voorliggend 
bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch planologische kaders, waarbij zal worden aangetoond dat 
de in dit bestemmingsplan beoogde ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van de dorpskern Rutten in de gemeente Noordoostpolder. 
Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie FZ, nummers 7, 249, 250, 251 en 272 
(deels). De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1, waarin het plangebied indicatief is 
weergegeven met de rode omlijning. Opgemerkt wordt dat de twee noordelijke sportvelden mee zijn 
genomen in het plangebied. Deze sportvelden blijven behouden en worden, conform het geldende 
bestemmingsplan “Rutten”, voorzien van de bestemming ‘Sport’. 

 

Figuur 1.1: Ligging van het plangebied (Bron: PDOK) 

1.3 De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan ‘Rutten – MFA Rutten’ bestaat uit de volgende stukken:  
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 verbeelding (NL.IMRO.0171.BP0617-VS01) en een renvooi;  

 regels.  

Op de verbeelding is de bestemming van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.  

1.4 Huidige planologische regime 

1.4.1 Algemeen 

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan “Rutten” van de gemeente 
Noordoostpolder, welke op 20 september 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. In figuur 1.2 is een 
uitsnede van de verbeelding opgenomen. Het plangebied is daarbij indicatief aangegeven met een rode 
omlijning.  

 

Figuur 1.2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Rutten” (Bron: Gemeente Noordoostpolder) 

1.4.2 Beschrijving bestemmingen en aanduiding 

Op basis van het geldend bestemmingsplan zijn de gronden in het plangebied bestemd als ‘Maatschappelijk’, 
‘Sport’, ‘Bos’ en ‘Verkeer’. De bestemmingen worden hierna nader toegelicht. 

Maatschappelijk 

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor maatschappelijke 
voorzieningen met als ondergeschikte functie de daarbij behorende horeca, kunstwerken en evenementen. 
Binnen deze bestemming is bepaald dat gebouwen uitsluitend binnen het op de verbeelding weergegeven 
bouwvlak mogen worden gebouwd.  

Sport 

De voor ‘Sport’ aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor sport- en speelvoorzieningen, niet zijnde 
voorzieningen voor gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren, met de daarbij 
behorende sportkantine, wegen en paden, kunstwerken en evenementen. Voor het bouwen van gebouwen 
geldt dat deze in beginsel binnen een bouwvlak moeten worden gebouwd. 
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Bos 

De voor ‘Bos’ aangewezen gronden zijn onder ander bestemd voor bos, (hoog)opgaande afschermende 
beplanting, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, speelvoorzieningen (tot oppervlakte van niet meer 
dan 500 m2 per bestemmingsvlak) en evenementen. Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van gestelde 
bouwregels. 

Verkeer 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor wegen en straten, voet- en 
rijwielpaden, kunstwerken, nutsvoorzieningen en evenementen. Binnen deze bestemming mogen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van 
gestelde bouwregels. 

1.4.3 Strijdigheid 

Op basis van het geldende bestemmingsplan hebben de gronden van de beoogde locatie van de MFA de 
bestemming ‘Sport’. Het realiseren van een MFA op gronden binnen deze bestemming is niet toegestaan. 
Tevens zal als gevolg van voorliggende ontwikkeling een oefenvoetbalveldje van de plaatselijke voetbalclub 
worden verschoven, hiermee komt het voetbalveld binnen de bestemming ‘Bos’ te ligging. Het realiseren van 
een voetbalveld binnen de bestemming ‘Bos’ is niet toegestaan.  

De gemeente Noordoostpolder is bereid de ontwikkeling mogelijk te maken door het bestemmingsplan 
‘Rutten’ te herzien voor wat betreft de in dit bestemmingsplan besloten gronden. In voorliggende 
plantoelichting wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke 
ordening. 

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven, 
gevolgd door een beschrijving van de gewenste situatie in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader, waarin het beleid van het Rijk, de provincie Flevoland en 
de gemeente Noordoostpolder wordt beschreven.  

In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue en vervolgens gaat hoofdstuk 6 
in op de wateraspecten waaronder de watertoets.  

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid van het project en tot slot gaat hoofdstuk 9 in op het vooroverleg en de 
inspraak.   
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HOOFDSTUK 2  HUIDIGE SITUATIE 

2.1 Rutten 

Rutten is de meest noordelijke dorp in de Noordoostpolder en is één van de tien groendorpen in de gemeente 
Noordoostpolder. Rutten ontleent zijn naam aan het dorp Ruthne dat nog in de veertiende eeuw ten noorden 
van Urk gelegen zou hebben. In 1952 werd er op deze plaats voor het eerst gebouwd. De eerste bewoners 
werden verwelkomd in 1953.  

Rutten is gelegen langs de N712, en ligt ongeveer vijf kilometer ten zuiden van het Friese Lemmer en 
hemelsbreed ongeveer tien kilometer ten noorden van de gemeentelijke hoofdplaats Emmeloord. Vier 
kilometer ten oosten van Rutten loopt de autosnelweg A6. Ten oosten van de snelweg A6 begint vanaf het 
Schoterpad het 1.100 hectare grote Kuinderbos. Het dorp ligt ongeveer vier meter onder NAP. 

2.2 Het plangebied 

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten binnen de dorpskern Rutten. Binnen het plangebied is CBS Sjaloom, 
de lokale voetbal- en tennisvereniging, twee tennisbanen, een oefenvoetbalveld en bosgebied aanwezig. In 
figuur 2.1 is de ligging van het huidige situatie van het plangebied weergegeven. 

 

Figuur 2.1: Huidige situatie plangebied (bron: PDOK) 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_6
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HOOFDSTUK 3  GEWENSTE SITUATIE 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de huidige situatie in het plangebied. In dit hoofdstuk wordt op de ontwikkeling 
zelf ingegaan. 

3.1  Algemeen 

Rutten is een energiek kindvriendelijk dorp met een groot saamhorigheidsgevoel. De inwoners zijn betrokken 
bij het dorp en met elkaar en zorgen voor een bloeiend verenigingsleven. De inwoners hebben de wens dat 
Rutten een vitaal dorp blijft, waar het fijn is om te wonen, naar school te gaan, hobby’s te beoefenen, elkaar te 
ontmoeten en oud te kunnen worden. Daar zijn functionele ruimtes voor nodig. 

Zoals aangegeven heeft de dorpskern Rutten in de gemeente Noordoostpolder te maken met verouderde 
maatschappelijke accommodaties. Het gaat hier op de kleedkamers en kantine van voetbalvereniging ‘Rutten 
Komt Op’ (RKO), dorpshuis De Stiepe en de drie locaties van Kindcentrum Rutten, te weten CBS Sjaloom, SWS 
Paulusschool en de kinder-/peuteropvang in de voormalige OBS De Wegwijzer. 

De huidige gebouwen zijn zo’n 60 jaar oud en toe aan grondige renovatie, dan wel nieuwbouw. De opgave 
biedt een unieke kans om alles onder één dak te bouwen in een MFA. 

3.2 Uitgangssituatie 

Voor de bepaling van de ruimtebehoefte van de beide scholen is aansluiting gezocht bij de uitgangspunten 
zoals genoemd in de Wet op het Primair onderwijs. Bij het bepalen van de toekomstige ruimtebehoefte voor 
de scholen is de leerlingenprognose bepalend. 

Op basis van de leerlingenprognose en de uitgevoerde ruimtebehoefte berekening conform de Verordening 
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs is de ruimtebehoefte voor de beide basisscholen in de MFA bepaald. Bij 
de bepaling van de ruimtebehoefte is, aangezien het de nieuwbouw voor twee scholen betreft, twee maal een 
vaste voet van 200 m2 BVO gehanteerd. Taakstellend is overeengekomen hier 100 m2 op in te leveren. Op 
welke manier dat zal zijn, wordt nog onderling afgestemd. In overleg met Stichting voor Primair Onderwijs 
Aves, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs en de gemeente is besloten schooljaar 2018 als uitgangspunt 
te nemen voor de ruimtebehoefte van beide scholen. Voor het bepalen van de ruimtebehoefte van de overige 
participanten hebben individuele gesprekken met iedere participant plaatsgevonden. In onderstaande tabel 
zijn de te realiseren m2 BVO per participant aangegeven. 

Participant Oppervlakte (m2 BVO) 

SWS de Paulusschool 554 

CBS Sjaloom 470 

Dorpshuis 394 

Voetbalvereniging RKO 240 

Kinderopvang Alles Kids (Rutten) 224 

Totaal 1.882 

3.3 Gewenste ontwikkeling 

3.3.1 De ontwikkeling 

Concreet gaat voorgenomen ontwikkeling uit van het slopen van de bebouwing binnen het plangebied en het 
realiseren van een MFA met speelterrein en bijhorende voorzieningen. De MFA wordt gesitueerd ten 
noordwesten van de huidige CBS Sjaloom. Als gevolg van voorgenomen ontwikkeling zal het oefenveld van de 
voetbalvereniging worden verschoven richting het noordwesten. De huidige basisschool zal plaatsmaken voor 
een parkeerterrein ten behoeve van de MFA. In figuur 3.1 is een indicatieve inrichtingstekening opgenomen. 
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Figuur 3.1: Inrichtingstekening MFA Rutten (bron: Korfker Architecten) 

3.3.2 Raamwerk en ruimtelijke randvoorwaarden 

3.3.2.1 Algemeen 

Een aangename, aantrekkelijke en kwalitatieve woon-, werk- en recreatieomgeving is een publiek belang. Om 
dit te waarborgen en ten behoeve van een betere inpassing en uitvoeringskwaliteit van initiatieven worden er 
ruimtelijke randvoorwaarden en eisen met betrekking tot beeldkwaliteit gesteld.  Beeldkwaliteitsparagraaf en 
de bijbehorende criteria zullen samen met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd en 
vervolgens tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan als aanvulling van de welstandsnota 
worden vastgesteld. Overige stedenbouwkundige kaders zoals de bouwhoogte en het bouwvlak zullen in het 
bestemmingsplan zelf verankerd worden. 

3.3.2.2 Stedenbouwkundige principes 

1. De MFA is eigen en passend in de omgeving  

 door haar functie voor het dorp 

 door haar ligging in de dorpse structuur 

 door haar ligging in de groene mantel, die onderdeel uitmaakt van het dorps DNA 

 door haar architectuur en verschijningvorm, passend bij het rode DNA van het dorp (De Delftse 
School Architectuur)  

 door haar positionering, markering van de entree van het terrein en haar relatie met de openbare 
buitenruimte (“binnen is buiten en buiten is binnen”) 

2. De MFA is toekomstbestendig  
 Door haar gebruiks-, belevings- en toekomstwaarden 

 MFA en haar buitenruimte zijn duurzaam ingericht 
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 Bebouwing is alzijdig ontworpen 

 MFA is goed bereikbaar, veilig en alzijdig (geen gesloten gevels)  

3.3.2.3 Welstand 

Plaatsing 

 Bebouwing voegt zich naar haar omgeving. 

 Bebouwing richt zich naar de openbare ruimte, benadrukt de entree tot het terrein en heeft een 
subtiele overging tussen openbaar en privé. 

 Bebouwing dient te worden gesitueerd in een groene setting. 

Vormgeving 

 De vormgeving voegt zich qua architectuur en verschijningsvorm in het rode DNA. Deze is  

 overwegend eenvoudig/duidelijk maar bij openbare gebouwen ook krachtig met een goede 
harmonie tussen massa, ruimte en lichtinval.  

 De gevels zijn representatief naar de openbare ruimte 

 De openbare functie van het gebouw mag tot uitdrukking komen in de vorm, door een meer 
uitnodigende, transparante en krachtigere uitstraling. 

 Maat en schaal zijn afgestemd op de directe omgeving.  

 Wijzigingen en toevoegingen worden afgestemd op de architectuur van hoofdvolume(s). 

Materialen, kleuren en detailleringen 

 Hoofdmassa bestaat voornamelijk uit duurzame en kenmerkende materialen zoals baksteen en hout. 

 Kozijnen, randen en accenten mogen in aluminium / kunststof worden uitgevoerd. 

 De verrijking zit in de (subtiele) details, entreepartijen en gevelopeningen worden geaccentueerd.  

 Kleuren zijn gedekt zonder grote onderlinge contrasten. 

 Materialen en kleuren van wijzigingen en toevoegingen zijn afgestemd op hoofdvolume(s). 

 Klimaatinstallaties niet in zicht maar mee ontworpen met het gebouw. 

Reclame-uitingen 

 Reclame-uitingen worden mee ontworpen en opgenomen in het kozijnenraamwerk. Hiervoor wordt 
ook verwezen naar de gemeentelijke welstandsnota. 

Overig 

 Met betrekking tot de belevingswaarde is een goede relatie tussen bebouwing en de inrichting van de 
(groene, openbare) buitenruimte van wezenlijk belang. Door in te zetten op intimiteit en 
multifunctionaliteit kan meerwaarde worden gecreëerd passend bij de groene mantel van het 
(polder)dorp. 

 Het parkeren, de opslag en de stalling dienen zoveel mogelijk aan het zicht vanaf de openbare weg te 
zijn onttrokken o.a. door deze achter de bebouwing te situeren, t.b.v. parkeren en/of groene 
aankleding/beplanting. Ook de fietsparkeerplekken/stallingen worden in het totaalontwerp 
meegenomen. 

3.4 Verkeer & parkeren 

3.4.1 Verkeer 

3.4.1.1 Algemeen 

Bij het berekenen van de verkeersgeneratie is gebruik gemaakt van de publicatie 'Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie (publicatie 317, oktober 2012)' van het CROW. De kencijfers zijn landelijk (en juridisch) 
geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot het bepalen van de 
verkeergeneratie. 
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Bij het gebruik van kencijfers moet rekening worden gehouden met onder meer de bereikbaarheidskenmerken 
van de locatie. Ook de stedelijkheidsgraad is van invloed op het aanbod en de kwaliteit van alternatieve 
vervoerswijzen en dus op de hoogte van het parkeerkencijfer. Onder stedelijkheidsgraad wordt verstaan het 
aantal adressen per vierkante kilometer. In de vermelde publicatie van het CROW worden parkeerkencijfers 
weergegeven onderverdeeld naar functies, de stedelijke zone en de stedelijkheidsgraad.  

Overigens wordt opgemerkt dat bij iedere functie, in de CROW-publicatie, een maximum en minimum wordt 
genoemd. Dit is de bandbreedte. Veelal wordt bij nieuwe ontwikkelingen het gemiddelde gehanteerd. 

De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per km²), 
kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is het aanbod 
- en de kwaliteit – van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met een lage OAD. 
Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen toegepast. Daarnaast 
kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest bebouwde kom, 
buitengebied) van een gemeente.  

De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is echter 
een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het buitengebied hebben 
een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom heeft de gemeente een verdeling in stedelijkheidsgraad 
toegepast. De kern Rutten is hierbij aangewezen als “niet stedelijk”.  

3.4.1.2 Situatie plangebied 

In de toekomstige situatie zal sprake zijn van een multifunctionele accommodatie (MFA). Binnen de MFA 
worden onderstaande functies ondergebracht: 

 SWS de Paulusschool (basisonderwijs); 

 CBS Sjaloom (basisonderwijs); 

 Dorpshuis; 

 Voetbalvereniging RKO; 

 Kinderopvang Alles Kids (Rutten). 

Opgemerkt wordt dat CBS Sjaloom en voetbalvereniging RKO reeds binnen het plangebied aanwezig zijn. Gelet 
op vorenstaande worden deze twee functies bij de berekening voor de verkeersgeneratie buiten beschouwing 
gelaten, immers zijn deze reeds aanwezig en worden deze functies feitelijk niet toegevoegd als gevolg van 
voorgenomen ontwikkeling. 

Qua functie verstedelijkingsgraad en stedelijke zone worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk 

 Stedelijke zone: rest bebouwde kom 

Dorpshuis 
Voor het dorpshuis is 394 m2 BVO gereserveerd in de MFA. Een dorpshuis kan op basis van de CROW het best 
worden geschaard onder ‘buurt- en dorpscentrum’. Uitgaande van het gemiddelde aantal verkeersbewegingen 
(63,75 per 100 m2 BVO) brengt het dorpshuis een toename van 252 verkeersbewegingen per dag met zich 
mee. Hier kan een nuancering worden aangebracht, omdat de verwachting is dat een aanzienlijk deel van de 
bezoekers uit het dorp komen en het dorpshuis zullen bezoeken met de fiets dan wel lopend. 

Kinderopvang Alles Kids 
Voor de kinderopvang is 224 m2 BVO gereserveerd in de MFA. Een kinderopvang kan op basis van de CROW 
het best worden geschaard onder ‘kinderdagverblijf’. Uitgaande van het gemiddelde aantal 
verkeersbewegingen (35,65 per 100 m2 BVO) brengt de kinderopvang een toename van 80 
verkeersbewegingen per dag met zich mee. 

SWS de Paulusschool 
Voor basisscholen zijn in de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie (publicatie 317, oktober 
2012)' van het CROW geen verkeerscijfers opgenomen. Met behulp van de CROW rekentool parkeren en 
verkeersgeneratie kan een berekening worden gemaakt inzake de verkeersgeneratie. In bijlage 1 zijn de 
uitgangspunten opgenomen. Uit de berekening blijkt dat SWS de Paulusschool een toename van 106 
verkeersbewegingen per dag met zich meebrengt.  
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Conclusie 
Gelet op vorenstaande brengt het realiseren van een MFA naar verwachting een toename van 438 
verkeersbewegingen per dag met zich mee. De MFA wordt ontsloten door middel van een in- en uitrit op de 
Sportweg. Gesteld wordt dat de Sportweg en direct omliggende wegen in voldoende mate zijn ingericht om de 
toename van verkeersbewegingen eenvoudig en veilig af te kunnen wikkelen.  

3.4.2 Parkeren 

Autoparkeerplaatsen 

De gemeente Noordoostpolder beschikt over een eigen parkeernota. Deze parkeernota is vastgelegd in de 
‘Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016’. De beleidsnotitie is gebaseerd op de richtlijn 'Kencijfers 
parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (oktober 2012)' van het CROW. 

In de gemeentelijke beleidsnotitie wordt, in tegenstelling tot de CROW-publicatie, uitsluitend onderscheid 
gemaakt tussen de gebiedstypen ‘centrum Emmeloord’, ‘rest Emmeloord’, ‘Overige kernen’ en ‘buitengebied’. 
Op basis van de beleidsnotitie wordt de dorpskern Rutten gerekend tot ‘overige kernen’. De Nota 
Parkeernormen Noordoostpolder kent geen eigen norm voor sportvelden. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
CROW publicatie 317. 

Er zal sprake zijn van dubbelgebruik, overdag hoofdzakelijk door de scholen en de kinderopvang en ’s avonds 
en in het weekend hoofdzakelijk door de voetbalvereniging (inclusief tennis) en het dorpshuis. Kijkend naar de 
aanwezigheidspercentages uit tabel 2.3 van de Nota Parkeernormen van de gemeente Noordoostpolder, is het 
drukste moment de zaterdag- en zondagmiddag. De aanwezigheidspercentages voor de functie dorpshuis zijn 
niet apart bepaald. Deze zijn afgeleid van de functie ‘podium’. Tevens wordt opgemerkt dat wat betreft de 
sportvelden is uitgegaan de oppervlakte van de tennisbanen en de wedstrijdvelden van de voetbalvereniging. 
Het oefenveld is hierbij buitenbeschouwing gelaten aangezien deze op de drukke momenten (wedstrijddagen) 
niet als zodanig in gebruik is. 

In de volgende tabel wordt inzichtelijk gemaakt wat de parkeerbehoefte is in de toekomstige situatie.  

 Eenheden Parkeerbehoefte  Aanwezigheidspercentage 
(worstcase = zaterdag- en 
zondagmiddag) 

SWS de Paulusschool 
(0,8 pp per leslokaal 
exclusief K&R) 

4 leslokalen 3,2 pp 0% = 0 pp 

CBS Sjaloom 
(0,8 pp per leslokaal 
exclusief K&R) 

4 leslokalen 3,2 pp 0% = 0 pp 

Dorpshuis (buurt- en 
dorpscentrum) 

(4,1 per 100 m2 BVO) 

394 m2 BVO 16,2 pp 40% = 6,5 pp 

VV RKO (inclusief tennis) 
(13 per ha netto terrein) 

1,75 ha 22,75 pp 100% = 22,75 pp 

Kinderopvang Alles Kids 
(1,4 pp per 100 m2 BVO 
exclusief K&R) 

224 m2 BVO 3,1 pp 0% = 0 pp 

Totaal 48,45 pp 28,95 pp 

Uitgaande van de drukste momenten (zaterdag- en zondagmiddag) bedraagt de maximale parkeerbehoefte in 
de toekomstige situatie 28,95 parkeerplaatsen. Voorgenomen ontwikkeling voorziet in een gezamenlijk 
parkeerterrein met ten minste 50 parkeerplaatsen (inclusief kiss & ride-strook), dit is ruim voldoende om aan 
de parkeernorm te voldoen. 

Fietsparkeerplaatsen 

De ‘Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016’ stelt ook normen ten aanzien van fietsparkeerplaatsen. Ook 
hier geldt dat er sprake zal zijn van dubbelgebruik. Opgemerkt wordt dat ten aanzien van de kinderopvang 
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enkel uit is gegaan van medewerkers. Immers zullen kinderen van het kinderdagverblijf redelijkerwijs niet zelf 
met de fiets komen, en gaat het hier hoofdzakelijk om halen en brengen. Tevens is specifiek voor de functie 
dorpshuis zijn geen norm opgenomen, hier is uitgegaan van een theater met maximaal 200 zitplaatsen. 

In de volgende tabel wordt inzichtelijk gemaakt wat de fietsparkeerbehoefte is in de toekomstige situatie.  

 

 

 Eenheden Parkeerbehoefte  Aanwezigheidspercentage 
(worstcase = zaterdag- en 
zondagmiddag) 

SWS de Paulusschool 
(4,3 fpp per 10 leerlingen + 
0,4 fpp per 10 leerlingen) 

81 leerlingen 38,1 fpp 0% = 0 fpp 

CBS Sjaloom 
(4,3 fpp per 10 leerlingen + 
0,4 fpp per 10 leerlingen) 

65 leerlingen 30,7 fpp 0% = 0 fpp 

Dorpshuis (buurt- en 
dorpscentrum) 

(18 fpp per 100 zitplaatsen) 

Maximaal 200 
zitplaatsen 

36 fpp 40% = 14,4 fpp 

VV RKO (inclusief tennis) 
(61 fpp per ha netto terrein) 

1,75 ha 106,75 fpp 100% = 106,75 fpp 

Kinderopvang Alles Kids 
(0,4 fpp per 10 leerlingen) 

52 kinderen 2,08 fpp 0% = 0 fpp 

Totaal 213,63 fpp 121,15 fpp 

Op basis van bovenstaande tabel zijn 121,15 fietsparkeerplaatsen benodigd. Het uitgangspunt is om maximaal 
150 fietsparkpeerplaatsen te realiseren ten behoeve van de MFA, dit is ruim voldoende om aan de 
fietparkeernorm te voldoen.  
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de 
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.  

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028):  

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;  

 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat;  

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn.  

4.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

De borging van de uitspraken uit de SVIR heeft in juridische zin plaatsgevonden in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Deze is op 30 december 2011 in werking getreden. In het Barro zijn de 
verschillende nationale belangen vastgelegd die doorwerking moeten krijgen bij lagere overheden. Het gaat 
om de volgende nationale belangen: rijksvaarwegen, project Mainportontwikkeling Rotterdam, 
kustfundament, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, defensie, Natuurnetwerk Nederland, 
erfgoederen van universele waarden, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, 
buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het 
kustfundament en het IJsselmeergebied. 

4.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking  

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 
als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de 
Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk 
gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en 
geoptimaliseerd instrument.  

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 
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bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´ 

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar 
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).  

4.1.4  Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige 
ontwikkelingen. Het initiatief raakt geen rijksbelangen zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte.  

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Voor de toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna ‘Ladder’) is het van belang om te 
bepalen of sprake is van een ‘stedelijke ontwikkeling’. In diverse uitspraken heeft de Raad van State meer 
duidelijkheid geschapen over het begrip ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. 

 

Is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling? 

Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in 
relatie tot de omgeving.  

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een maatschappelijke functie met bijbehorende 
voorzieningen. Gelet op het feit dat deze functie wordt gerealiseerd door herontwikkeling dient het plan te 
worden beschouwd als zijnde een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

 

Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied? 

Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de toelichting van het bestemmingsplan een 
beschrijving van de behoefte die mogelijk worden gemaakt bevatten. De behoefte moet worden bepaald 
binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de functie. De aard en omvang van de ontwikkeling zijn leidend 
voor het schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet worden afgewogen. 

Voorliggend plan voorziet in het realiseren van een MFA ter vervanging van bestaande maatschappelijke 
functies in Rutten. Het gaat hier om de basisscholen SWS de Paulusschool en CBS Sjaloom, het dorpshuis, 
voetbalvereniging RKO en kinderopvang Alles Kids (Rutten). Zoals in hoofdstuk 3 reeds is onderbouwd, is voor 
de scholen het plan afgestemd op basis van een leerlingenprognose en een uitgevoerde ruimtebehoefte 
berekening conform de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Voor het bepalen van de 
ruimtebehoefte van de overige maatschappelijke functies hebben er individuele gesprekken met de betrokken 
instellingen plaatsgevonden. Gelet op vorenstaande kan het ruimtelijk verzorgingsgebied worden beperkt tot 
Rutten en omgeving. 

 

Beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling 

In de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ wordt aangeven dat maatschappelijke voorzieningen zoals 
peuterspeelwerk, sport, onderwijs, zorg, kinderopvang, cultuur en ontmoetingsfuncties bijdragen aan de 
leefbaarheid van de buurt en de wijk. Onder ander een goede bereikbaarheid van voorzieningen in belangrijk. 
Het voorzieningenniveau moet passen bij dat wat er nodig is en bij het schaalniveau van een leefgemeenschap. 
Het clusteren van (maatschappelijke) voorzieningen zorgt voor een efficiënter ruimtegebruik. 

Met de MFA wordt hier invulling aan gegeven en vindt er efficiënter ruimtegebruik plaats, waarbij de 
vrijkomende locaties beschikbaar komen voor andere ontwikkelingen (hergebruik, vitaliseren bestaande 
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locaties/gebieden). Het gaat dan ook niet om nieuwe voorzieningen, maar om het clusteren van bestaande 
voorzieningen. De bestaande te clusteren maatschappelijke voorzieningen zijn gehuisvest in erg verouderde 
bebouwing. De behoefte en noodzaak is ontstaan vanwege de noodzakelijke vernieuwing van deze 
bebouwing, deze opgave biedt een uitgelezen kans om de functies te combineren.  

Zoals in hoofdstuk 3 onderbouwd is voor de scholen het plan afgestemd op basis van een leerlingenprognose 
en een uitgevoerde ruimtebehoefte berekening conform de Verordening Voorzieningen Huisvesting 
Onderwijs. Voor het bepalen van de ruimtebehoefte van de overige maatschappelijke functies hebben er 
individuele gesprekken plaatsgevonden. Uitgangspunt is het gebouw van de beoogde MFA dusdanig in te 
richten/ op te zetten dat er mogelijkheden zijn om ruimten eenvoudig aan te kunnen passen aan gewijzigde 
situaties (flexibel en toekomstgericht). Dit brengt met zich mee dat organisaties kunnen groeien en krimpen. 
Ten aanzien van het onderwijs is het uitgangspunt dat beide scholen als twee aparte scholen in de MFA 
worden gehuisvest. Daarbij gaan de scholen wel voor een integrale invulling van het onderwijskundig deel van 
het gebouw. Dit vertaalt zich onder meer in het gezamenlijk gebruik van verschillende ruimtes zoals de 
personeelskamer en het speellokaal n de clustering van groepsruimten en leerpleinen etc. 

 

Ligt de stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

Als de ontwikkeling voorziet in een behoefte en gepland is binnen bestaand stedelijk gebied dan wordt voldaan 
aan de Ladder. 

De ontwikkeling vindt plaats binnen het bestaand stedelijk gebied van Rutten. Hiermee is sprake van zuinig en 
zorgvuldig ruimtegebruik, indachtig het doel van de ladder voor duurzame verstedelijking, waarbij wordt 
gestreefd naar een optimale benutting van de ruimte in stedelijk gebied.  

4.2 Provinciaal beleid 

4.2.1 Omgevingsvisie FlevolandStraks 

De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst van 
dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen 
er voor Flevoland liggen. Er zijn drie kernopgaven: 

 Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving), 

 Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving), 

 Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving). 

Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij betrokken is. Zowel 
voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als andere vraagstukken van de provincie Flevoland. In de 
strategische opgaven staan de belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven. Het gaat 
om de volgende opgaven: 

 Duurzame Energie 

 Regionale Kracht 

 Circulaire Economie 

 Landbouw: Meerdere Smaken 

De voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het realiseren van een MFA ter vervanging van bestaande en 
verouderde maatschappelijk functies in de kern Rutten. Hiermee worden bestaande maatschappelijke 
voorzieningen vernieuwd en geclusterd wat ten goede komt van de toekomstbestendigheid van 
maatschappelijke functies en de leefbaarheid in de kern Rutten. Gelet op vorenstaande sluit het voornemen 
goed aan bij de uitgangspunten van de Omgevingsvisie FlevolandStraks (specifiek ‘Het Verhaal van Flevoland’). 
Vooralsnog is de beleidsmatige kant van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in uitwerking. Daarom wordt wat 
betreft het beleid nog verwezen naar het omgevingsplan Flevoland 2006. 
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4.2.2 Omgevingsplan Flevoland 

4.2.2.1 Algemeen 

In 2006 is het Omgevingsplan Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld. In het omgevingsplan is het 
integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 2006-2015 neergelegd, met een 
doorkijk naar 2030. Omdat beleid niet statisch is, zijn er sinds de vaststelling op 2 november 2006 veel 
beleidsaanpassingen geweest. Deze partiële herzieningen, uitwerkingen en afwijkingen waaronder 
experimenten van vastgelegd in een geconsolideerde versie. De provincie Flevoland heeft op 8 november 2017 
de Omgevingsvisie Flevoland Straks vastgesteld. Deze omgevingsvisie vervangt het visiedeel van het 
omgevingsplan. De beleids- en uitvoeringsdelen uit het Omgevingsplan 2006 zullen gefaseerd worden 
vervangen door onder meer programma’s en regels in een omgevingsverordening. 

Het omgevingsplan is een samenvoeging van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, 
Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Door de samenvoeging zijn 
de hoofdlijnen van het provinciale beleid compact en is de samenhang tussen de diverse beleidsterreinen het 
best gewaarborgd. De provincie stelt als voorwaarden voor een evenwichtige groei: het behoud en het 
verbeteren van de kwaliteit van de samenleving, het milieu, het water, de natuur en het landschap. In het 
omgevingsplan wordt onder andere ingegaan op de uitgangspunten voor het landelijk gebied. Het 
Omgevingsplan is ook beeldend weergegeven op een visiekaart. Het plangebied is gelegen in de kern Rutten, 
wat wordt aangemerkt als ‘Stedelijk gebied 2015’. Een uitsnede van deze visiekaart wordt hierna 
weergegeven.  

 

Figuur 4.1: Visiekaart Omgevingsplan Flevoland (Bron: Provincie Flevoland)  

4.2.2.2 Stedelijk gebied 

Het doel van het verstedelijkingsbeleid is de ontwikkeling van vitale steden en dorpen. Het beleid is gericht op 
behoud en versterking van de kwaliteit van de fysieke omgeving via efficiënt ruimtegebruik, 
kwaliteitsverbetering en herstructurering van het stedelijk gebied en versterking van het draagvlak voor 
voorzieningen. Deze doelen worden gediend door de stedelijke ontwikkeling van de kernen te bundelen 
waarmee nieuwe bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend aan het bestaande bebouwde gebied. Dit 
ondersteunt tevens de optimale benutting van infrastructuur en centrumvorming rondom belangrijke 
vervoerknooppunten. 

De vitaliteit van steden en dorpen wordt mede bepaald door het voorzieningen- en werkgelegenheidsaanbod 
binnen de stedelijke hoofdstructuur waarin de steden en dorpen functioneren. Van belang is dat de 
Flevolandse steden en dorpen hierin een eigenstandige positie hebben. Dit betekent een compleet 
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basisaanbod van voorzieningen in de hoofdkernen. Voor de overige kernen geldt dat het voorzieningenniveau 
en het aanbod van werkgelegenheid compleet moet zijn in samenhang met kernen in de nabijheid. 

4.2.5 Toetsing aan het provinciaal beleid 

De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied voorziet in het realiseren van een MFA ter vervanging van 
een tweetal schoollocaties, kinderopvang, dorpshuis en kleedkamers en kantine van de plaatselijke 
voetbalvereniging. Met het plan wordt bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bebouwing ten 
behoeve van maatschappelijke functies en wordt de mogelijkheden voor samenwerking geoptimaliseerd. 
Tevens zorgt de bundeling van verschillende maatschappelijke functies in één gebouw dat de ruimtes 
efficiënter en goedkoper kan worden geëxploiteerd, hiermee kan het voorzieningenaanbod duurzaam in stand 
worden gehouden. Geconcludeerd wordt dat voorgenomen ontwikkeling in lijn is met de hiervoor beschreven 
ambities uit het Omgevingsplan Flevoland. 

4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

4.3.1.1 Algemeen 

De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. De 
structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft. 
De visie heeft als doel de verschillende belangen, voor bijvoorbeeld het landschap, de kernen en de 
gemeenschap, zorgvuldig af te wegen. Vervolgens kan hieruit een integrale ontwikkelingsrichting worden 
bepaald voor de periode tot 2025. De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is met name gericht op het behoud 
en de verbetering van de bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het 
versterken van het landschap en leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder. De structuurvisie is een 
document voor de langere termijn, daarom kent de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 een zekere mate van 
globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis voor ons toekomstig beleid, ter uitwerking van de 
structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen, uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen 
nodig om concrete (plan)ontwikkelingen in gang te zetten. 

4.3.1.2 Ambitie voorzieningen en leefbaarheid 

Sociaal en vitaal blijven in de toekomst vraagt om het maken van keuzes. De gemeente wil daarin aansluiten 
bij wat inwoners nodig hebben om die sociale en vitale samenleving te kunnen blijven. De gemeente richt zich 
op behoud en verbetering van de kwaliteit. Ondernemerschap, zelforganisatie en het aangaan van nieuwe 
allianties zijn belangrijke kernkwaliteiten wordt gestimuleerd en gefaciliteerd in het belang van een 
toekomstbestendige samenleving. 

Maatschappelijke voorzieningen zoals peuterspeelwerk, sport, onderwijs, zorg, kinderopvang, cultuur en 
ontmoetingsfuncties dragen bij aan de leefbaarheid en hebben een plaats dichtbij de inwoners en hun 
leefomgeving: de buurt en de wijk. Ze dragen bij aan de leefbaarheid, omdat mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, talenten kunnen ontwikkelen, dingen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen, bezig 
kunnen zijn, enzovoorts. Een goede spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen is belangrijk. Het 
voorzieningenniveau moet passen bij dat wat er nodig is en bij het schaalniveau van een leefgemeenschap. 

4.3.1.3 Toetsing van het initiatief aan de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ 

De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied voorziet in het realiseren van een MFA ter vervanging van 
een tweetal schoollocaties, kinderopvang, dorpshuis en kleedkamers en kantine van de plaatselijke 
voetbalvereniging. Met het plan wordt bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bebouwing ten 
behoeve van maatschappelijke functies en wordt de mogelijkheden voor samenwerking geoptimaliseerd. 
Tevens draagt het voornemen bij aan het duurzaam in standhouden van het maatschappelijke 
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voorzieningenaanbod. Geconcludeerd wordt dat voorgenomen ontwikkeling in lijn is met de ‘Structuurvisie 
Noordoostpolder 2025’. 

4.3.2 Dorpsontwikkelingsplan Rutten 2016-2026 

4.3.2.1 Algemeen 

De gemeente Noordoostpolder heeft het voornemen voor alle dorpen dorpsvisies te maken. Voor het dorp 
Rutten is hiertoe het ‘Dorpsontwikkelingsplan Rutten 2016-2026’ opgesteld. Het plan is het resultaat van een 
gezamenlijk proces van bewoners, verenigingen, scholen, instellingen, kerken en de gemeente 
Noordoostpolder. Dorpsbelang Rutten heeft samen met de gemeente en Kars Advies het proces van 
totstandkoming begeleid. 

Het dorpsontwikkelingsplan bestaat uit een dorpsvisie en het daarop gebaseerde dorpsplan. De dorpsvisie 
heeft een tijdshorizon van dertien jaar, terwijl het plan een horizon heeft van vier jaar. 

In het dorpsplan is de identiteit van het dorp Rutten beschreven en verbeeld. Deze identiteit wordt 
geformuleerd in termen van kernkwaliteiten, kernwaarden en toekomstbelofte van het dorp. De identiteit – de 
eigenheid van het dorp – is de basis voor de toekomstvisie van het dorp op de langere termijn. 

Een belangrijk aspect in het dorpsplan is het stimuleren van ontmoetingen. In Rutten bestaat een grote 
behoefte aan elkaar ontmoeten. Het gaat om georganiseerde ontmoetingen en dagelijkse, toevallige 
ontmoetingen. De MFA biedt onderdak aan verschillende functies, wat een bijdrage levert aan de dagelijkse 
ontmoetingen. Tevens biedt de MFA ruimte voor georganiseerde ontmoetingen, denk hierbij aan 
dorpsactiviteiten.  

4.3.2.2 Toetsing initiatief aan Dorpsplan Rutten 2016-2026 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de planologische mogelijkheden voor het realiseren van een MFA in 
de kern Rutten. Hierbij worden verschillende maatschappelijke functies in Rutten vernieuwd. Tevens 
stimuleert de MFA toevallige ontmoetingen en georganiseerde ontmoetingen. Het bestemmingsplan is 
hiermee in lijn met de ambities die zijn geformuleerd in het ‘Dorpsontwikkelingsplan Rutten 2016-2026’. 

4.3.3 Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 2016 

4.3.3.1 Algemeen 

Op 29 november 2016 heeft de raad de welstandsnota "Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid" 
vastgesteld. De welstandsnota geeft richting aan het welstandstoezicht in de Noordoostpolder en voor de 
inwoners van de gemeente biedt het plan helderheid over de welstandsbeoordeling van hun bouwplannen. 
Zoals de titel van de nota al aangeeft wordt onderscheid gemaakt tussen welstandsvrije en niet - 
welstandsvrije gebieden. De selectie van niet-welstandsvrije gebieden heeft plaats gevonden aan de hand van 
twee criteria: 

 de cultuurhistorische betekenis van de bebouwing; 

 de zichtbaarheid van de bebouwing vanuit belangrijke openbare ruimtes. 

Op basis van deze criteria is besloten dat in de volgende gebieden welstandstoezicht blijft gelden: 

1. de kernen en beeldbepalende gebieden van Emmeloord;  
2. de dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, Creil, Espel, 

Tollebeek, Kraggenburg en Rutten;  
3. Nagele en Schokland in zijn geheel;  
4. het landelijk gebied. 

Uit onderstaande uitsnede van de welstandsgebiedenkaart blijkt dat de beoogde MFA (door middel van de 
blauwe cirkel aangeduid) in welstandsvrij gebied ligt. 
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Figuur 4.4  Uitsnede welstandsgebiedenkaart Welstandnota (Bron: gemeente Noordoostpolder) 

4.3.3.2 Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 

Geconstateerd wordt dat het plangebied is gelegen in welstandsvrij gebied. Hoewel het plangebied is gelegen 
in welstandsvrij gebied zal bij het ontwerpen van de bebouwing rekening worden gehouden met omliggende 
bebouwing teneinde te komen tot een stedenbouwkundige aanvaardbare situatie. In paragraaf 3.3 van deze 
toelichting is een beschrijving opgenomen inzake de gewenste situatie, hierbij zijn tevens welstandseisen 
opgenomen. De welstandseisen zullen vast worden gesteld en onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke 
welstandsnota. Toekomstige bouwplannen zullen hieraan worden getoetst. 

4.3.4 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggend initiatief past binnen de gemeentelijke 
beleidskaders. 
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema’s geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie 
& cultuurhistorie en het Besluit milieueffectrapportage. 

5.1 Geluid (Wet geluidhinder) 

5.1.1 Algemeen  

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan indien het plan 
een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het 
plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke 
voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om 
aan de voorkeurswaarde te voldoen.  

5.1.2 Situatie plangebied 

De MFA wordt op basis van de Wgh aangemerkt als een geluidsgevoelig object. Hierna wordt 
achtereenvolgens ingegaan op de aspecten wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai als bedoeld in de 
Wgh. 

5.1.2.1 Wegverkeerslawaai 

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden een wettelijke geluidszone hebben 
waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.  

Wettelijke geluidszones van wegen: 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 m 250 m 

3 of 4 rijstroken 350 m 400 m 

5 of meer rijstroken 350 m 600 m 

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor: 

 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2). 

Het plangebied is gelegen aan de Sportweg. De Sportweg betreft een 30 km/uur weg. Uit jurisprudentie blijkt 
dat 30 km/uur wegen in de beoordeling moeten worden meegenomen, indien vooraf aangenomen had 
kunnen worden dat deze wegen een geluidbelasting veroorzaken die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde 
(48 dB).  

De Sportweg betreft een weg met een matige verkeersfrequentie en wordt hoofdzakelijk gebruikt door 
bestemmingsverkeer. De MFA komt op circa 60 meter uit de as van de weg te liggen. Gelet op vorenstaande is 
het niet aannemelijk dat de voorkeurswaarde van 48 dB wordt overschreden. 
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5.1.2.2 Railverkeerslawaai 

In voorliggend geval is het aspect railverkeerslawaai niet van belang, aangezien er geen spoorweg in de directe 
omgeving aanwezig is.  

5.1.2.3 Industrielawaai 

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, als bedoeld in de Wgh, aanwezig. Het 
uitvoeren van een akoestisch onderzoek industrielawaai is derhalve niet noodzakelijk. Wat betreft de invloed 
van individuele bedrijvigheid op het plangebied wordt verwezen naar paragraaf 4.5 (milieuzonering). 

5.1.3 Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt in voorliggend geval geen belemmering.  

5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht conform de richtlijnen 
NEN 5740. Opgemerkt wordt dat in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het 
bouwen wordt getoetst of de bodemkwaliteit geschikt is om te bouwen. 

Sigma Bouw & Milieu heeft ter plaatse van het plangebied een verkennend milieukundig bodemonderzoek 
(NEN-5740+A1) uitgevoerd. Een samenvatting van de resultaten en de conclusies uit dit onderzoek zijn in de 
volgende subparagrafen opgenomen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het complete 
bodemonderzoek welke is opgenomen in bijlage 2 van deze toelichting. 

5.2.2 Onderzoeksresultaten 

Voor zover bekend hebben er in het verleden geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden en is het 
plangebied sinds 1972 in gebruik als sportaccommodatie bestaande uit sportvelden, een boswal en 
grasvelden. 

Op basis van zintuigelijke waarnemingen is in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen (indicatieve waarneming). 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is van 
bodemverontreiniging. De bovengrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat 
plaatselijk verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde respectievelijk de streefwaarde. De 
plaatselijk verhoogd gemeten chemische verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde en de bodemindex-
waarde (>0,5) niet en geven daardoor geen directe aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek. 

5.2.3 Conclusie  

Uit de beoordeling blijkt dat de bodemkwaliteit over het algemeen voldoet aan de criteria voor schone grond 
en is dan ook geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling. Plaatselijk kan er een 
bijmenging met sintels aanwezig zijn die voor een verhoging kan zorgen ten opzichte van de 
achtergrondwaarden. Vooralsnog is deze alleen op de bouwlocatie aangetroffen. In het kader van een 
aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen zal getoetst worden of de bodemkwaliteit geschikt is om te 
bouwen. Mogelijk is het niet wenselijk om de grond met bijmenging aan sintels op de planlocatie te 
hergebruiken. 
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5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1 Beoordelingskader  

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.  

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:  

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);  
 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate  

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip ‘niet in betekenende 
mate’ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:  

 woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;  
 woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;  
 kantoren: 100.000 m2

 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.  

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.  

5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen  

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.  

5.3.2 Situatie plangebied 

Voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het realiseren van een MFA. De MFA biedt onder andere ruimte voor 
onderwijs, een kinderopvang, een dorpshuis en voorzieningen ten behoeve van de plaatselijke voetbal- en 
tennisvereniging.  

De MFA wordt aangemerkt als gevoelige bestemming zoals is opgenomen in de Besluit gevoelige 
bestemmingen. De MFA is gelegen op circa 250 meter van de dichtstbijzijnde provinciale weg. Binnen een zone 
van 300 meter zijn geen rijkswegen aanwezig. Gelet op vorenstaande wordt een nadere toetsing aan de 
grenswaarden (Wet luchtkwaliteit) niet noodzakelijk geacht. 

Tot slot wordt opgemerkt dat een ontwikkeling met een dergelijke omvang is aan te merken als een project 
welke “niet in betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging. 
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5.3.3 Conclusie 

Gezien het vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de uitvoering van dit 
bestemmingsplan. 

5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
 de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 
 het Registratiebesluit externe veiligheid; 
 het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
 het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in:  

 het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);  
 de Regeling basisnet;  
 de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).  

Het transporteren van gevaarlijke stoffen per buisleiding is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen. 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 

5.4.2 Situatie plangebied 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In het volgende figuur is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot de beoogde locatie 
van de MFA (aangegeven met de rode cirkel) en omgeving weergegeven.  
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Figuur 5.1: Uitsnede Risicokaart (Bron: www.risicokaart.nl) 

Opgemerkt wordt dat binnen het plangebied een onderwijsinstelling (groene driehoek) aanwezig is, dit betreft 
de CBS Sjaloom. CBS Sjaloom zal ondergebracht worden in de beoogde MFA. 

Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie:  

 zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);  

 zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;  
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen.  

5.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van 
externe veiligheid. 

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu 
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker 
belast. Milieuzonering heeft twee doelen: 
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 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;  

 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.  

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden 
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden 
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan mogelijk is. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze 
afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een 
passende afstand van bedrijven worden gesitueerd. 

5.5.2 Gebiedstypen  

Volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving 
sprake is van een 'rustige woonwijk' of een 'gemengd gebied'.  

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige 
functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt 
het buitengebied veelal gerekend tot het omgevingstype 'rustige woonwijk'. 

Een 'gemengd gebied' is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met 
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die 
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier 
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. 
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.  

Het plangebied is gelegen aan de rand van een woonwijk, waar reeds sprake is van enige vorm van 
functiemenging. Zo is er naast de woonfunctie, een basisschool en een voetbalvereniging aanwezig. Daarom 
wordt in dit geval uitgegaan van het omgevingstype ‘gemengd gebied’.  

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 
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5.5.3  Situatie plangebied  

5.5.3.1 Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. VNG-uitgave ‘Bedrijven 
en Milieuzonering’ geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Hierbij spelen twee vragen een 
rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).  

5.5.3.2 Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast. 

Voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het realiseren van een MFA. In de MFA zullen diverse functies 
gevestigd worden zoals twee basisscholen, een kinderopvang, een dorpshuis en voorzieningen ten behoeve 
van voetbalvereniging RKO (kantine en kleedkamers). Ten behoeve van de MFA wordt een parkeerterrein 
aangelegd 

In de onderstaande tabel worden de activiteiten/functies benoemd welke worden ondergebracht in de MFA. 
Tevens is aangegeven tot welke milieucategorie de betreffende activiteiten/functies worden gerekend, welke 
richtafstand aangehouden moet worden tussen het plangebied en de milieugevoelige functies en wat de 
daadwerkelijke afstand hiertussen bedraagt. 

Functie Categorie Richtafstand ‘gemengd 
gebied’ 

Daadwerkelijke afstand (circa) 

Scholen voor basis- en algemeen 
voortgezet onderwijs 
SBI-2008: 852, 8531 

2 10 meter (geluid) Ten minste 30 meter 

Kinderopvang 
SBI-2008: 8891 

2 10 meter (geluid) Ten minste 30 meter 

Buurt- en clubhuizen 
SBI-2008: 94991 

2 10 meter (geluid) Ten minste 30 meter 

Kantine 
SBI-2008: 5629 

1 0 meter (geur en geluid) Ten minste 30 meter 

Autoparkeerterrein 
SBI-2008: 5221 

2 10 meter (geluid) Circa 15 meter 

Beoogd wordt de MFA (het gebouw) op circa 52 meter van de meest nabijgelegen woning (Sportweg 52) te 
realiseren. Ten aanzien van het buitenspeelterrein behorend bij de MFA wordt opgemerkt dat aan de afstand 
van ten minste 10 meter kan worden voldaan.  

Wat betreft de voetbalvereniging wordt opgemerkt dat alleen de voorzieningen van de voetbalvereniging 
worden ondergebracht in de MFA, de voetbalvelden zijn reeds aanwezig. Als gevolg van voorliggende 
ontwikkeling zal het oefenveld (meest zuidelijke veld) worden verschoven, dit veld komt hierdoor circa 30 
meter verder van omliggende milieugevoelige functies (woningen) te liggen. 

Geconstateerd wordt dat aan alle richtafstanden wordt voldaan. Voorgenomen ontwikkeling brengt geen 
belemmeringen met zich mee ten aanzien van het woon- en leefklimaat van omwonende.  

5.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving of leidt tot hinder of belemmeringen voor de bedrijven in de omgeving. De MFA is aan 
te merken als milieugevoelige functie (kinderopvang en basisscholen).  

Bij veehouderijen geldt, op basis van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, de grootste richtafstand 
veelal voor het aspect geur. Bij agrarische bedrijven zijn, in het geval van veehouderijen, echter niet de 
adviesafstanden maar de wettelijk aan te houden afstanden of de berekenende geuremissiecontouren voor 
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vergunningplichtige veebedrijven bepalend. Hier wordt in paragraaf 5.6 nader op ingegaan. De overige van 
toepassingen zijnde aspecten, stof, geluid en gevaar worden hierna getoetst. 

In de onderstaande tabel worden de activiteiten/functies benoemd welke zijn gelegen in de nabijheid van het 
plangebied. Tevens is aangegeven tot welke milieucategorie deze activiteit of functie wordt gerekend, welke 
richtafstand aangehouden moet worden tussen het plangebied en het bestemmingsvlak van de betreffende 
milieubelastende functie en wat de daadwerkelijke afstand hiertussen bedraagt.  

Functie Categorie Richtafstand ‘gemengd 
gebied’ 

Daadwerkelijke afstand (circa) 

Akkerbouw en fruitteelt  
Wrakkenweg 17 

2 10 meter (geluid) Ten minste 120 meter 

Geconstateerd wordt dat aan de richtafstanden wordt voldaan. Tevens wordt het betreffen agrarische bedrijf 
niet in de bedrijfsvoering belemmerd, dit temeer omdat op kortere afstanden woningen zijn gelegen. Deze 
woningen kunnen als maatgevend worden beschouwd. 

Gewasbeschermingsmiddelen 

Opgemerkt wordt dat de agrarische gronden behorend bij de het agrarisch bedrijf aan de Wrakkenweg 17 op 
een afstand van circa 22 meter zijn gelegen van het plangebied. Op de agrarische gronden is sprake van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In de VNG-uitgave wordt hier geen rekening mee gehouden.  

Voor het waarborgen van een effectief en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gelden tal van 
(wettelijke)regels, waaronder de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Vanuit het activiteitenbesluit 
gelden aanvullende regels om verontreiniging van de omgeving door verwaaiing (drift) of afspoeling tegen te 
gaan. 

De voorschriften voor het driftvrij toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij het telen van gewassen in 
de open lucht zijn opgenomen in: 

 artikel 3.78a en 3.83 van § 3.5.3 van het Activiteitenbesluit; 

 artikel 3.81 tot en met 3.91 van § 3.5.2 van de Activiteitenregeling. 

De voorschriften van het activiteitenbesluit zijn op 23 juni 2017 gewijzigd om de emissies van de 
gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten te verminderen. 

Opgemerkt wordt dat het bestemmingsvlak van de reeds aanwezige basisschool Sjaloom dichter op de 
agrarische gronden is gelegen dan de beoogde MFA. Ook zijn er op dit moment tennisvelden aanwezig binnen 
het plangebied, deze zullen behouden blijven. Het schoolplein behorend bij de MFA komt niet dichter op de 
agrarische gronden te liggen. Verder worden er geen andere milieugevoelige functies toegevoegd die dichter 
op agrarische gronden zijn gelegen. 

Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de reeds aanwezige functies als maatgevend kunnen 
worden beschouwd en er geen sprake is van onevenredige aantasting van de ontwikkelmogelijkheden van het 
agrarisch bedrijf, immers dient het agrarisch bedrijf aan de Wrakkenweg 17 bij gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen al rekening te houden met de reeds aanwezige milieugevoelige functies. 

5.5.4 Conclusie 

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.  

5.6 Geur 

5.6.1 Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor inrichtingen, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van 
veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor 
diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld wordt deze waarde uitgedrukt in een ten 
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hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorie is die waarde een 
wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.  

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende afstanden 
aangehouden te worden (artikel 3, lid 2 en artikel 14 lid 2 Wgv): 

 ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en 

 ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen. 

Voor diercategorieën, waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat de geurbelasting 
op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan kom 2 odour units per kubieke meter 
lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 
8 odour units per kubieke meter lucht.  

5.6.2 Situatie plangebied 

Met dit plan wordt een nieuw geurgevoelig object toegestaan, namelijk de MFA (specifiek basisscholen en 
kinderopvang). In de omgeving van het plangebied zijn geen veehouderijen aanwezig. Wel ligt op circa 120 
meter een akkerbouw en fruitteelt bedrijf (Wrakkenweg 17). Planologisch gezien is ter plaatse een 
grondgebonden veehouderij toegestaan.  

Gelet op de genoemde afstanden in artikel 3 lid 2 en art. 14 lid 2 Wgv is de afstand van 120 meter tussen de 
MFA en het agrarisch bedrijf voldoende voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de MFA. 
Tevens wordt gelet op de afstand het betreffende agrarische bedrijf niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. 

5.6.3 Conclusie 

Het aspect geur vormt geen belemmering voor voorliggend plan. 

5.7 Ecologie 

5.7.1 Algemeen  

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten. 

In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van het plangebied een quickscan 
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Voor het 
volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 3 van deze toelichting. 

5.7.2 Gebiedsbescherming  

5.7.2.1  Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming (Wnb) beschermd. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de 
zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. 
Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de Minister van EZ. 
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Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. In verband met de ligging buiten 
beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer, leiden de fysieke werkzaamheden niet tot negatieve 
effecten op beschermd (natuur)gebied. Door uitvoering van de voorgenomen van de voorgenomen activiteiten 
vindt er geen overschrijding plaats van de grenswaarde voor depositie van NOx op beschermde habitats in 
Natura2000-gebied. Dit geldt zowel door de bouwfase (tijdelijke fase) als de gebruiksfase. De voorgenomen 
activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. 

5.7.2.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofstructuur) is de kern van het Nederlandse 
natuurbeleid. De NNN is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de NNN 
geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN is gelegen op minimaal 3,4 kilometer afstand. Gezien de 
onderlinge afstand en de aard en omvang van de ontwikkeling, wordt gesteld dat er geen sprake is van 
aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 

5.7.3 Soortenbescherming  

5.7.3.1 Algemeen 

Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd. 

5.7.3.2 Situatie plangebied 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, vleermuis-, 
amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar vermoedelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in de beplanting, 
bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en voortplantingslocatie en bezetten 
sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het 
plangebied.  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, dienen buiten 
de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. Voor de grondgebonden zoogdier- en 
amfibieënsoorten die een (winter)rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 
voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). De functie van het plangebied als foerageergebied voor 
de in het plangebied voorkomende vogel-, grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten is niet beschermd. 
Geadviseerd wordt tijdens de bouwfase nadrukkelijk rekening te houden met de rugstreeppad door te 
voorkomen dat geschikte voortplantingswateren ontstaan in het plangebied in de periode april-augustus.  

5.7.4 Conclusie 

Er worden geen negatieve effecten op de NNN en Natura 2000-gebieden verwacht. Met inachtneming van het 
advies inzake de rugstreeppad worden er geen negatieve effecten op beschermde soorten verwacht. 
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5.8 Archeologie & Cultuurhistorie  

5.8.1 Archeologie  

5.8.1.1  Algemeen  

Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in 
het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de 
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.  

5.8.1.2 Situatie plangebied 

De gemeente Noordoostpolder heeft een Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart voor haar grondgebied 
op laten stellen in 2007. Op de Basiskaart staan de archeologische waarden en verwachtingen weergegeven en 
op de beleidsadvieskaart staan de maatregelen aangegeven die nodig zijn om het archeologisch erfgoed te 
beschermen. In figuur 5.2 is een uitsnede van de Archeologische Beleidsadvieskaart weergegeven met daarin 
het plangebied aangegeven met de rode cirkel. 

 

Afbeelding 5.2: Archeologische Beleidsadvieskaart (Bron: Gemeente Noordoostpolder) 

Het plangebied kent op basis van de beleidsadvieskaart een lage archeologische verwachting. Gelet op de lage 
archeologische verwachting is er geen archeologisch onderzoek vereist. 

5.8.2 Cultuurhistorie  

5.8.2.1 Algemeen  

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. 
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In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.  

5.8.2.3 Situatie plangebied 

Op basis van cultuurhistorische waardenkaart Flevoland en het gemeentelijke beleidsstuk ‘Erfgoed in de 
gemeente Noordoostpolder’, blijkt dat zich binnen het plangebied geen rijks- danwel gemeentelijke 
monumenten aanwezig zijn. Wanneer gekeken wordt naar de huidige situatie van het plangebied, kan worden 
aangenomen dat eventueel aanwezige cultuurhistorische waarden in het plangebied reeds zijn verstoord. 

5.8.3 Conclusie  

Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is in het kader van dit bestemmingsplan niet noodzakelijk. In 
het plangebied en in de omgeving van het plangebied komen geen cultuurhistorische waarden voor.  

5.9 Besluit milieueffectrapportage  

5.9.1 Algemeen  

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen: 

 Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 

 Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage 
van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 

 Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);  
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D 
van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of 
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. 

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd. 
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5.9.2 Situatie plangebied  

5.9.2.1 Artikel 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming 

Het plangebied ligt op grote afstand van Natura 2000-gebied. Van een aantasting van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied zal geen sprake zijn. Een passende beoordeling op 
basis van artikel 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming is in verband met deze ontwikkeling dan ook niet 
noodzakelijk. Er is daarom geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet 
milieubeheer. 

5.9.2.2 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. De PAS is een gezamenlijke, samenhangende aanpak van alle 
betrokken overheden op provinciaal en rijksniveau. De PAS bevat maatregelen die leiden tot een afname van 
stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-
gebieden. Door deze maatregelen kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden nieuwe economische 
activiteiten, zoals bedrijfsuitbreidingen die stikstofdepositie veroorzaken, worden toegelaten. 

Activiteiten met een waarde van minder dan 0,05 mol per hectare per jaar worden als verwaarloosbaar 
beschouwd; deze activiteiten hoeven niet te worden gemeld (ook al niet onder de ontwerp Regeling). Ook 
cumulatief beschouwd zorgen deze activiteiten voor geen effecten voor de natuurlijke kenmerken van Natura 
2000-gebieden, aldus de toelichting van de PAS.  

Uit het quickscan natuurwaardenonderzoek (bijlage 3) is gebleken dat door uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten er geen overschrijding van de grenswaarde voor depositie van NOx op beschermde habitats in 
Natura 2000-gebied. Dit geldt zowel voor de bouwfase (tijdelijke fase) als de gebruiksfase. De voorgenomen 
activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  

5.9.2.3 Drempelwaarden Besluit m.e.r. 

Voor wat betreft het gehele plangebied wordt voorzien in directe eindbestemmingen waardoor, indien 
activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de 
daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden, sprake is van een m.e.r-beoordelingsplichtig plan.  

In het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit 
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel is sprake van een activiteit die is opgenomen in onderdeel D 
van het Besluit m.e.r., namelijk: ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject.’  

Aangezien hier in dit geval sprake van is dient te worden getoetst of sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht. 
Hier is sprake van indien de activiteiten de volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden:  

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,  
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of  
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.  

Indien het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit de D-lijst kan worden geconcludeerd dat er geen 
sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit aangezien deze pas geldt bij een aaneengesloten 
gebied en 2000 of meer woningen. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer 
ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten 
geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben.  

Indien hierbij de drempelwaarden uit de D-lijst voor deze activiteit (o.a. 2000 of meer woningen) wordt 
vergeleken met de omvang van de ontwikkeling (het bouwen van 19 woningen), wordt geconcludeerd dat 
sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die vele male kleinschaliger is. 

Gelet op de kenmerken van het project (zoals het karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het 
Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke 
nadelige milieugevolgen optreden. Eén en ander is tevens bevestigd in de in dit hoofdstuk en bod gekomen 
milieu- en omgevingsaspecten en de daarvoor, indien van toepassing, uitgevoerde onderzoeken. 
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5.9.3 Conclusie  

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen belangrijk nadelige milieugevolgen 
te verwachten als gevolg van de vaststelling van dit plan. 
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Algemeen 

In het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) wordt er gestreefd naar duurzame, veerkrachtige 
watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de 
watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is verankerd. Het doel van de watertoets is te 
garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan 
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit 
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, 
lozingen op oppervlaktewater).  

6.2 Beleidskaders 

6.2.1 Waterbeheerplan 2016-2021 

Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) is de opvolger van WPB2+ en bevat langetermijndoelen (zichtjaar 
2050), doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met 
gebiedspartners) uit gaat voeren. 

De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon 
water, voldoende water) en het thema ‘water en ruimte’. Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals 
peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen. 

6.2.2  Stroomgebiedsvisie Flevoland (2003) 

De Noordoostpolder is gelegen binnen het plangebied van de stroomgebiedsvisie Flevoland. In de watervisie 
voor 2015 wordt het plangebied aangeduid als een gebied met een vitaal watersysteem. 

Voor de gemeente Noordoostpolder zijn de wateropgaven onderverdeeld in een aantal generieke maatregelen 
en in de resterende wateropgave. De generieke maatregelen houden onder andere in: 

 afvoerblokkering in natuurgebieden; 

 vasthouden van water in natuurgebieden en landbouwgebied; 

 realisatie van duurzame oevers. 

Oplossingsrichtingen voor de resterende wateropgave zijn onder andere bergen in open water en efficiënt 
uitmalen. 

6.2.3 Beleid gemeente Noordoostpolder en waterschap Zuiderzeeland 

De watervisie van de gemeente Noordoostpolder is zowel opgenomen in het Stedelijk Waterplan 
Noordoostpolder (d.d. april 2006) als het vigerend Gemeentelijk Rioleringsplan Noordoostpolder. Ten aanzien 
van het Stedelijk Waterplan is als aanvulling op dit plan, in 2011 door het waterschap Zuiderzeeland en de 
gemeente Noordoostpolder een bestuurlijke ‘Maatwerkovereenkomst stedelijk water’ ondertekend. Door 
ondertekening van deze bestuursovereenkomst zijn tussen de waterbeheerder en de gemeente afspraken 
gemaakt over de invulling van de gezamenlijke taakuitoefening voor het beheer en onderhoud van het 
stedelijk water. De beoogde doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau ten aanzien van het 
stedelijk water zijn daarbij beter verankerd.  

Op grond van de Waterwet is er voor gemeenten, naast het inzamelen en transporteren van vrijkomend 
stedelijk afvalwater een formele taak weggelegd voor het afvoeren van overtollig regenwater. In zoverre het 
inzamelen en transporteren van relatief schoon regenwater buiten de afvalwaterstroom doelmatig kan 
worden uitgevoerd, vindt deze gescheiden van de afvoer van het stedelijk afvalwater plaats. Het ‘gebiedseigen 
water’ wordt op plaatsen waarvoor mogelijkheden aanwezig zijn, vastgehouden en geborgen in aanwezig 
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stedelijk water en/of retentiestroken. Het bergen en vasthouden van regenwater op locatie mag niet leiden tot 
(water)overlast voor de woonomgeving. Tot slot heeft de gemeente een watertaak waterhuishoudkundige 
maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 
gegeven bestemming(en) zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.  

In de Keur van het waterschap Zuiderzeeland, onderdeel uitmakend van de Waterwet, is aangegeven wat wel 
en niet mag bij waterkeringen en wateren (de zogenaamde waterstaatswerken). 

6.3 Watertoetsproces 

6.3.1 Algemeen 

Het waterbelang is sinds 1 november 2003 door middel van de Watertoets verankerd in het ‘Besluit ruimtelijke 
ordening’. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn dertien nationale belangen genoemd, deels 
op het gebied van water.  

Basisprincipes van het nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling 
van de waterproblematiek in ruimte of tijd en stand-still (géén verdere achteruitgang in de huidige (2000) 
chemische en ecologische waterkwaliteit). 

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën: 

 Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren); 

 Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

Beide strategieën zijn vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012). 

De waterparagraaf maakt inzichtelijk hoe het vigerend waterbeleid is vertaald naar waterhuishoudkundige 
inrichtingsmaatregelen, waarmee rekening moet worden gehouden bij de nieuwbouw van een MFA in Rutten. 
Bij de inrichting van de stedenbouwkundige inrichting van dit uitbreidingsplan is rekening gehouden met de 
wijze waarop op deze locaties wordt omgegaan met water ten aanzien van: 

1. Veiligheid; 
2. Voldoende water; 
3. Schoon water. 

6.3.2 Proces van de Watertoets 

Aan de hand van de beslisboom (figuur 2, blz. 15) uit het Waterkader van het Waterschap Zuiderzeeland, zoals 
op 11 juli 2013 door het college van Dijkgraaf en Heemraden vastgesteld, moet voor het voorliggende plan de 
‘normale procedure’ worden gevolgd. Bij het opstellen van de waterparagraaf is, in zoverre relevant, rekening 
gehouden met de randvoorwaarden zoals opgenomen in het genoemd Waterkader van het Waterschap 
Zuiderzeeland.  

De waterbeheerder is in een vroegtijdig stadium betrokken bij het bepalen van het waterrelevant beleid voor 
het plangebied MFA Rutten.  

 

Beschrijving van het watersysteem 

1. Veiligheid/Waterkeringen  

Het plan ligt niet binnen de kern-, vrijwarings- of buitenbeschermingszone van een waterkering. Daarom is het 
plan niet van invloed op de veiligheid van een waterkering. 

2. Voldoende Water 

Wateroverlast 

Voor het MFA Rutten is op de beoogde nieuwbouwlocatie en de inrichting van het plangebied een vergelijk 
gemaakt tussen de huidige terreinverharding ten opzichte van de nieuwe terreinverharding. 
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De locatie voor de nieuwbouw MFA Rutten is gesitueerd ter hoogte van de boswal tussen de tennisbaan, het 
huidige oefenveld en de parkeervoorziening op het perceel van CBS Sjaloom. De bestaande opstallen van CBS 
Sjaloom, kleedruimten en kantine worden gesloopt.  

Om de MFA te kunnen realiseren is daarvoor een Ruimtelijk en Functioneel Programma (RFPvE) opgesteld om 
de benodigde ruimtebehoefte te kunnen vaststellen. Voor het benodigd totale oppervlakte aan 
bebouwing/verharding is daarvoor het volgende vastgelegd.  

 

De bestaande toegangsweg en de tennisvelden blijven in de nieuwe situatie gehandhaafd en wijzigen niet. 
Vastgesteld kan worden dat het aan te leggen verhard oppervlak met (4.821 m2 – 2.995 m2) 1.826 m2 
toeneemt. Bij het te ontwikkelen plangebied wordt gebruik gemaakt van het principe ‘waterneutraal bouwen’. 
Bij een netto toename van het verhard oppervlak > 750 m2 ten opzichte van de bestaande situatie, zijn  
compenserende maatregelen nodig om piekafvoeren voldoende te kunnen opvangen. Dit vraagt een 
compensatie in de Lage Afdeling (-5,70 m NAP) van 1.826 m2 x 5,5% is 100,45 m2 voor de aanleg van extra 
oppervlaktewater. Door bij de uitvoering te kiezen voor aanleg van de parkeervakken in halfverharding 
(bijvoorbeeld grasbetonsteen) hoeft deze niet meegeteld te worden als toenemend verhard oppervlak, mits 
deze halfverharding voldoende kan infiltreren naar de ondergrond. Bij aanleg van 50 parkeervakken in 
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halfverharding à 12,5 m2, totaal 625 m2 met een compensatiefactor van 5,5 %, wordt de benodigde 
compensatie met 34,38 m2 teruggebracht. In dat geval moet nog 100,45 – 34,38 = 66,07 m2 extra berging voor 
water in het plangebied worden aangelegd.  

Afhankelijk van de financiële haalbaarheid biedt de inrichting van het plangebied voldoende mogelijkheden 
om deze berging op eigen terrein te realiseren. Bij vaststelling van het definitieve ontwerp wordt duidelijk in 
hoeverre deze kansen voor een klimaatbestendige inrichting reëel gerealiseerd kunnen worden.   

 

Goed functioneren watersysteem 

Het bestaande watersysteem in de directe nabijheid van het MFA ondergaat geen significante wijzigingen ten 
opzichte van de bestaande situatie.  

Door middel van een eenvoudig grondonderzoek moet vastgesteld worden in hoeverre bij de uit te voeren 
bouwwerkzaamheden de pleistocene zandlaag wordt aangesneden, waardoor opbarsten van de grond wordt 
voorkomen.  

Om mogelijke (grond)wateroverlast in het plangebied te voorkomen moet rekening worden gehouden met 
voldoende drooglegging in het plangebied. Daarvoor wordt als leidraad gebruik gemaakt van onderstaande 
tabel. Het huidig plangebied heeft voldoende drooglegging.   

 

 

3. Schoon water 

Goede structuur diversiteit 

Bij de inrichting van het bestaande watersysteem wordt gestreefd naar het behouden van een ecologisch 
gezond watersysteem. 

 

Goede oppervlaktewaterkwaliteit 

Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) 
flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering 
voor. 

Er worden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) gebruikt, waardoor alle verharde nieuw 
aan te leggen en te bouwen oppervlakken als relatief schoon kunnen worden aangemerkt. Het aanwezig 
straatvuil dat zich met name tijdens langdurige droge perioden op het verhard oppervlak aanwezig kan zijn, 
voert tijdens een regenbui via een bodempassage (waterzuiverende voorziening) af naar het aanwezig 
oppervlaktewater.  

 

Goed omgaan met afvalwater 

Bij de nieuwbouw van het MFA wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het gebiedseigen 
regenwater afkomstig van de dak van het MFA en de omliggende aan te leggen verharding  rondom het MFA 
wordt in het  plangebied afzonderlijk van het vuilwater afgevoerd. Mede afhankelijk van in hoeverre de 
inrichting klimaatbestendig wordt zal nog nader worden bepaald of dit regenwater ondergronds of 
bovengronds wordt vastgehouden en/of geborgen en vervolgens wordt afgevoerd.   
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HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING  

7.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast 
wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent 
dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing 
daar acceptabel is. 

7.2 Opzet van de regels 

7.2.1 Algemeen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.  

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012. 

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.  

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:  

1. Inleidende regels (begripsbepalingen en wijze van meten);  
2. Bestemmingsregels;  
3. Algemene regels (o.a. afwijkingsregels);  
4. Overgangs- en slotregels.  

7.2.2 Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:  

• Begrippen (Artikel 1)  

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een 
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd.  

• Wijze van meten (Artikel 2)  

Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze bouwhoogtes, afstanden, dakhellingen 
en oppervlakten moeten worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering 
begrepen moeten worden. 

7.2.3 Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.:  

• Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;  
• Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte etc.). 
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7.2.4 Algemene regels 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:  

 Anti-dubbeltelregel (Artikel 5) 
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één 
keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 

 Algemene bouwregels (Artikel 6) 
In dit artikel wordt bepaald dat bestaande (legale) afwijkingen toegestaan zijn. 

 Algemene gebruiksregels (Artikel 7)  
In dit artikel staat beschreven welk gebruik van gronden en bouwwerken in elk geval strijdig zijn met 
het bestemmingsplan.  

 Algemene afwijkingsregels (Artikel 8) 
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om 
op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.  

 Overige regels (Artikel 9) 
In de overige regels zijn voorschriften opgenomen om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid 
en/of voldoende laad- en losruimte.  

7.2.5 Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregels 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.  

7.3 Verantwoording van de regels 

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies 
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.  

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie 
voor het plangebied is.  

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Ten aanzien van de plansystematiek voor 
de bestemmingen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de plansystematiek van het geldende 
bestemmingsplan ‘Rutten’. Op enkele onderdelen is maatwerk geleverd in de juridische regeling.  

 

‘Maatschappelijk’ (Artikel 3) 

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een MFA mogelijk. Gelet op de aard van deze functie (onderwijs, 
kinderopvang, dorpshuis en voorzieningen ten behoeve van de plaatselijke voetbalvereniging) is de 
bestemming ‘Maatschappelijk’ aan het plangebied toegekend. 

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor maatschappelijke 
voorzieningen met als ondergeschikte functie de daarbij behorende horeca, een schoolplein, 
sportvoorzieningen (zoals sportkantines, douche- en kleedruimtes en bergingen), kunstwerken, evenementen 
en een en ander met de daarbij behorende voorzieningen. 

Gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd. De maximale bouwhoogte van 
gebouwen bedraagt maximaal 9 meter. Met deze maatvoeringseisen wordt verzekerd dat het gebouw qua 
maat en schaal zal passen in de omgeving, maar wordt de architect voldoende ruimte te gelaten om te komen 
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tot een stedenbouwkundig en functioneel aanvaardbaar ontwerp. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn 
binnen het gehele bestemmingsvlak toegestaan, mits voldaan wordt aan de maximum aangegeven 
bouwhoogte. 

 

‘Sport’ (Artikel 4) 

Binnen het plangebied zijn sportvelden aanwezig (tennisbanen en voetbalvelden). Voor deze gronden is, 
conform het moederplan “Rutten” de bestemming ‘Sport’ toegekend. 

De voor ‘Sport’ aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor sport- en speelvoorzieningen, wegen en 
paden, kunstwerken en evenementen met daarbij behorende voorzieningen. 

Binnen deze bestemming is het bouwen van gebouwen niet toegestaan. Een afwijking hierop is het bouwen 
van gebouwen, zoals een berging en dug-out met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 40 m2. 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn binnen het gehele bestemmingsvlak toegestaan, mits voldaan wordt 
aan de maximum aangegeven bouwhoogte.  
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HOOFDSTUK 8  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is 
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.  

De gemeenteraad heeft een projectbudget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het MFA Rutten 
(Raadsbesluit MFA Rutten, dd. 18-02-2018). Daarnaast hebben het dorp en de schoolbesturen het resterende 
benodigde budget beschikbaar gesteld. De grondexploitatiekosten conform de kostensoortenlijst van de Wro, 
te weten het opstellen van het bestemmingsplan, waterbergingsmaatregelen en eventueel overige 
investeringen, zoals onder andere sloopkosten en verplaatsingskosten, zijn hierin meegenomen. Daarmee is 
het kostenverhaal verzekerd. 
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HOOFDSTUK 9  VOOROVERLEG EN ZIENSWIJZEN 

9.1 Vooroverleg 

9.1.1 Het Rijk 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom 
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk. 

9.1.2 Provincie Flevoland 

Het conceptbestemmingsplan is ter vooroverleg naar de provincie Flevoland gestuurd. Op 25 juli 2018 is van 
de provincie een vooroverlegreactie ontvangen. Deze reactie is in bijlage 5 opgenomen bij deze toelichting. 
Naar aanleiding van de reactie is het ecologisch onderzoek op onderdelen aangepast. Ten aanzien van de 
overige aspecten van provinciaal belang, zijn geen opmerkingen binnen gekomen. 

9.1.3 Waterschap Zuiderzeeland 

Het conceptbestemmingsplan is ter vooroverleg naar het Waterschap Zuiderzeeland gestuurd. Op 4 juli 2018 is 
van het waterschap een vooroverlegreactie ontvangen. Deze reactie is in bijlage 6 opgenomen bij deze 
toelichting. Naar aanleiding van de reactie is de waterschap is hoofdstuk 6 (Wateraspecten) aangepast. 

9.2 Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen 
deze termijn is er een zienswijze binnengekomen. De ingediende zienswijze is samengevat en beoordeeld in de 
zienswijzennotitie die als bijlage 7 is opgenomen. De binnengekomen zienswijze heeft ertoe geleid dat het 
bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. 

De wijziging heeft betrekking op de situering van de bestemming ‘Maatschappelijk’. Aan de noodzijde wordt 
een deel van de maatschappelijke bestemming ingekort. Het inkorten van de maatschappelijke bestemming 
geschiet door het verleggen van de plangrens. Door het verleggen van de plangrens blijft ter plaatse de 
bestemming ‘Bos’ van het bestemmingsplan “Rutten” van toepassing.  
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING 
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Bijlage 1 Verkeersgeneratie SWS de Paulusschool  



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

BASISSCHOOL

Functieprofiel

onderbouw bovenbouw

aantal klassen 2 2

Profiel - op basis eigen voorkeursinstellingen

onderbouw bovenbouw

leerlingen per klas 21.0 20.0

overblijf percentage 30 30 %

leerlingen begeleid naar school 80 30 %

aantal leerlingen per ouder/verzorger (per auto) 1.33 1.18

aantal leerlingen per ouder/verzorger (overige vervoerswijzen) 1.20 1.20

turnover parkeerruimte ouders/verzorgers 2.0 4.0

% ouders/verzorgers per auto 37 %

% personeel per auto 100 %

docenten per klas 1.8

overig personeel per klas 0.5

turnover parkeerplaatsen personeel 1.0

Resultaat - Verkeersgeneratie

onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

autoritten per openingsdag 64 24 14 4 106

voor begin schooldag 0 0 7 1 8

begin schooldag 19 7 0 1 27

begin middagpauze 13 5 0 0 18

eind middagpauze 13 5 0 0 18

eind schooldag 19 7 0 1 27

na eind schooldag 0 0 7 1 8

Resultaat - Parkeren

onderbouw bovenbouw docenten overig pers. totaal

benodigde parkeerplaatsen 7 2 9

benodigde parkeerruimte K&R 5 1 6

07-06-2018 (c) 2013 Stichting CROW blz 1 / 2



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Achtergrond
Het halen en brengen van kinderen genereert verplaatsingen van auto's en daarmee een vraag naar parkeerruimte bij basisscholen
en kinderdagverblijven, al is het meestal maar voor een korte periode. Deze rekentool bevat een methode om inzicht te krijgen in
zowel het aantal verplaatsingen als de benodigde parkeerruimte en het moment van de dag dat deze optreden.

Wanneer een gemeente besluit om aan de vraag naar parkeerruimte tegemoet te komen, moet het soort en de locatie van de
voorzieningen zorgvuldig worden gekozen. Een veilige schoolomgeving kenmerkt zich (voor wat betreft parkeren) door onder andere
een kiss & ride-locatie langs de doorgaande route en/of locatie(s) met kortparkeerplaatsen voor halen en brengen, parkeren voor
ouders en verzorgers (en mogelijke omwonenden) op enige afstand van de ingang van het schoolgebouw en aparte
parkeervoorzieningen voor personeel. Voor een school met een regionale functie moet bij de dimensionering van de parkeerruimte
er rekening mee worden gehouden dat ook personenbusjes er gebruik van kunnen maken.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

07-06-2018 (c) 2013 Stichting CROW blz 2 / 2
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Bijlage 2 Bodemonderzoek 
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  onderwerp    verkennend milieukundig bodemonderzoek  

        volgens NEN-5740+A1  

        Sportweg naast nr. 52, perceel sectie FZ nr. 251 te Rutten 
  datum     28 juni 2018 
 

projectnummer   18-M8497      
 
 
 
 
 
           
 
.  

in opdracht van   BJZ.nu 
          Twentepoort Oost 16A 
                                                                  7609 RG  Almelo 

 
 
uitgevoerd door   Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 
7825 AW Emmen 
tel: (0591) 659128 
fax:(0591) 659325 

 
 
 
 
 Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008, 

het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische 
onderzoeken 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 
protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 
protocollen 2001, 2002 en 2018” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg 
SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 
conventionele methoden” 

 
(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, 
protocol 2001 en 2002) 
 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of 

anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu. 
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1 INLEIDING 
    

    

1.1  Algemeen 
 
In opdracht van BJZ.nu is in juni 2018 door Sigma Bouw & Milieu een   
verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd op de een deel van de locatie gelegen aan de 
Sportweg naast nr. 52, perceel sectie FZ nr. 251 te Rutten (gemeente Noordoostpolder). 
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik 
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken. 
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten 
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van 
deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd 
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de 
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek 
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein. 
 
 

1.2  Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek 
 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de wens inzicht te 
verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in verband met een geplande nieuwbouw van een 
multifunctioneel centrum op de onderzoekslocatie. 
 

 

1.3  Doel van het onderzoek 
 
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast 
te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht 
verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging. 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  

 

 

1.4  Referentiekader van het onderzoek 

 
Teneinde de kwaliteit van de bodem op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet 
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek, 
onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1). 
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1.5  Opbouw van het rapport 
 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 

 veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 

 chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 

 conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 

 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende 
de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie. 
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend, 
oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).  
 
Afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek en/of de initiële verdenking van een locatie wordt de 
diepgang van het vooronderzoek bepaald. De norm NEN 5725 onderscheidt hiermee drie verschillende 
typen vooronderzoek te weten: 1) een beperkt vooronderzoek, 2) een standaard vooronderzoek of 3) 
een uitgebreid vooronderzoek.  
Om te kunnen bepalen welk type vooronderzoek van toepassing is moet van de locatie eerst de 
basisinformatie worden verzameld, vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoek vastgesteld en ten 
slotte wordt de mate van verdachtheid van de locatie bepaald. 

 

2.1  Basisinformatie  
 
In tabel 2.1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven. 
 

tabel 2.1  overzicht basisinformatie 

adres Sportweg naast nr. 52 
plaats Rutten 
gemeente Noordoostpolder 
topografisch overzicht Zie bijlage 1 
coördinaten X = 175,726 Y=535,099 
kadastrale aanduiding Gemeente Noordoostolder 

sectie FZ nr. 251 (ged.) 
 

oppervlakte onderzoekslocatie (bouwvlak) ca. 4.345 m
2
 

toekomstig bodemgebruik multifunctioneel centrum 
huidig bodemgebruik sportvelden, boswal, gras 
voormalig bodemgebruik sportvelden, boswal, gras 
ophogingen/dempingen/stortingen 
opvullingen en verhardingen 

 

toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of 
verhardingsmaterialen 

niet bekend (niet onderzocht) 

voorgaand 
bodemonderzoek  
op de onderzoekslocatie 
 
 
voorgaand 
bodemonderzoek  
in de omgeving 

► niet bekend 
 
 
 
 
► niet bekend 
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De onderzoekslocatie is gelegen aan de Sportweg naast nr. 52, perceel gemeente Noordoostpolder 
sectie FZ nr. 251 (ged), aan de rand van de bebouwde kom van Rutten (gemeente Noordoostpolder). 
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
De onderzoekslocatie betreft een deel van het kadastrale perceel Noordoostpolder, sectie FZ nr. 251 
(ged.) gelegen aan de Sportweg naast nr. 52 te Rutten. 
De onderzoekslocatie bevindt zich op het sportpark De Treffer. 
 
De opdrachtgever is voornemens om op de onderzoekslocatie de nieuwbouw van een 
multifunctioneel centrum te realiseren. 
 
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw 
(bouwvlak). 
De onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, is onbebouwd en is deels onderdeel van een sportveld. 
Tussen de sportvelden en een aangrenzende tennisbaan bevindt zich een boomwal. 
Even ten oosten van het beoogde bouwvlak bevindt zich een kleedkamer en kantine. 
 
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. de 
geplande nieuwbouw, zoals weergegeven in bijlage 2. 
De onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, heeft een oppervlakte van ca. 4.345 m

2
 (zie bijlage 2).    

 
In de directe omgeving van de locatie bevinden woningen en agrarische percelen aan de rand van de 
bebouwde kom. 
Aan de noordzijde grenst de onderzoekslocatie aan aangelegen sportvelden. 
Aan de oostzijde grenst de onderzoekslocatie aan een naastgelegen kleedkamer en kantine. 
Op enige afstand bevinden zich in oostelijke richting naastgelegen woningen (Sportweg 28-52). 
Aan de zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan een naastgelegen tennisbaan en achtergelegen 
agrarische percelen. 
Aan de westzijde grenst de locatie aan naastgelegen sportvelden. 

 

 

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg


verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Sportweg naast nr. 52, perceel 
sectie FZ nr. 251 te Rutten  
 

 

juni 2018 8 
 

2.2  Keuze type vooronderzoek  
 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een 
geplande nieuwbouw van een multifunctioneel centrum op de onderzoekslocatie. 
Op basis van het stroomschema (figuur 1 blz.14) uit de NEN 5725 wordt in dit geval een standaard 
vooronderzoek volgens hoofdstuk 6 uit de NEN 5725 uitgevoerd. 

 

 

2.3  Standaard vooronderzoek  
 
De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever en 
eigenaar  zijn verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Noordoostpolder 
(verkregen via de mevr. C. Randell), de bodematlas van de provincie Flevoland (met historisch 
bodembestand), Bodemloket.nl, topografische kaarten, Topotijdreis.nl en het handels bestand van de 
Kamer van Koophandel. 
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
 

voormalige bodemgebruik 
 
bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdrachtgever/gemeente/topografische kaarten) 

 De onderzoekslocatie betreft een deel van het kadastrale perceel Noordoostpolder, sectie FZ nr. 251 
 (ged.) gelegen aan de Sportweg naast nr. 52 te Rutten. 
 De onderzoekslocatie bevindt zich op het sportpark De Treffer. 
 De opdrachtgever is voornemens om op de onderzoekslocatie de nieuwbouw van een 
 multifunctioneel centrum te realiseren. 
 Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw 
 (bouwvlak). 
 De onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, is onbebouwd en is deels onderdeel van een 

sportveld. Tussen de sportvelden en een aangrenzende tennisbaan bevindt zich een boomwal. 
 Even ten oosten van het beoogde bouwvlak bevindt zich een kleedkamer en kantine. 
 Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v. de 

geplande nieuwbouw, zoals weergegeven in bijlage 2. 
 De onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, heeft een oppervlakte van ca. 4.345 m

2
 (zie bijlage 2). 

   De bestaande kleedkamers en kantine dateren van 1972 (bron: Kadaster). 
 Voor zover na te gaan is de onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, in het verleden niet eerder 

bebouwd geweest. 
 Op basis van oude topografische kaarten vanaf de drooglegging tot heden is op de 

onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, geen bebouwing te herkennen.  
 Op basis van historische luchtfoto’s vanaf 1947 is te zien dat de onderzoekslocatie, het  bouwvlak, 

niet eerder bebouwd is geweest. Op basis van een luchtfoto uit 1971 is het kleedkamer gebouw van 
de voetbalvereniging nog niet te herkennen. Op een luchtfoto uit 1981 is dit gebouw wel te 
herkennen. 

 Ten behoeve van de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen bouwvergunningen verleend. 

 Ten behoeve van de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen milieuvergunningen verleend. 

 De locatie wordt in het handelsbestand van de Kamer van Koophandel niet vermeld. 

 
onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdrachtgever/eigenaar/gemeente/provincie) 

 Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of 
ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie. 

 Er bestaat altijd de mogelijkheid dat ondergrondse brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn 
zonder melding, de aanwezigheid van deze tanks blijkt dan niet uit registraties in archieven. 
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aanwezigheid van asbest   (bron: opdrachtgever/gemeente) 

 De onderzoekslocatie heeft op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart voor het grootste 
deel geen vermelding. Voor het oostelijk deel van de locatie geldt de vermelding bouwperiode Rutten 
1961-1983. 

 Voor zover na te gaan is de onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, in het verleden niet eerder 
bebouwd geweest. 

 Er is op voorhand geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen 

informatie bekend. 

 
voormalige en huidige potentieel belastende agrarische en bedrijfsactiviteiten     
(bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/ provincie) 

  De onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, is geruime tijd, vanaf de jaren ’70-’80 van de vorige 
eeuw, onderdeel van een sportpark. 

 Voor zover na te gaan is de onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, in het verleden niet eerder 
bebouwd geweest. 

 De onderzoekslocatie maakt onderzoek uit van een voetbalveld en boomwal. 

 Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de onderzoekslocatie. 

 Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten 
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie, t.p.v. het beoogde 
bouwvlak. 

 Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op de 
onderzoekslocatie. 

 In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich woningen aan de rand van de 
bebouwde kom. 

 Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) 
op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. 

 
verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal en/of afval:     
(bron: opdrachtgever/gemeente) 

 Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v. 
de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel). 

 Er is op voorhand geen andere informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond 
(ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie.   

 
ondergrondse infrastructuur in het heden verleden:    (bron: opdrachtgever) 

 geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden

 
archeologische waarden:  (bron:gemeente/provincie)  

 De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de vermelding “middel hoge 
tot hoge trefkans”.

 
niet gesprongen explosieven:  (bron:gemeente/provincie) 

 In Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
 achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging 
 inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming 

en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van 
'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. 

 De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van 
 niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt 
 verwezen naar de gemeente. 
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huidige bodemgebruik 
 
huidige bodemgebruik van de locatie: (bron:opdrachtgever/terreininspectie)  

 De onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, is thans deels in gebruik als sportveld, boomwal en 
grasveld. 

 
aanwezigheid van asbest   (bron: opdrachtgever/gemeente) 

 De onderzoekslocatie heeft op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart voor het grootste 
deel geen vermelding. Voor het oostelijk deel van de locatie geldt de vermelding bouwperiode Rutten 
1961-1983. 

 Voor zover na te gaan is de onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, in het verleden niet eerder 
bebouwd geweest. 

 Er is op voorhand geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 
 Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen 

informatie bekend. 

 
huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende activiteiten: 
(bron:opdrachtgever/gemeente)  

  Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembedreigende activiteiten plaats. 

 
verhardingslagen:    (bron:opdrachtgever/terreininspectie)  

 De onderzoekslocatie is onverhard. 

 
 

toekomstige bodemgebruik 
 
geplande herinrichting/ bouwplannen:    (bron:opdrachtgever)  

 de nieuwbouw van een multifunctioneel centum 

 
geplande bedrijfsactiviteiten:      (bron:opdrachtgever)  

 niet bekend 

 
geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten: (bron:opdrachtgever)  

 niet bekend 

 
 
 

geologie, bodemsamenstelling en geohydrologie:  
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst 
grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 3-4 m-NAP. 
In tabel 2.2 is de geohydrologische opbouw weergegeven. 
 

tabel 2.2 geohydrologische opbouw 

diepte  

m-mv 

beschrijving formatie 

0-2 
5-15 
15-18 

matig fijn zand 
matig grof tot grof zand 
klei 

Boxtel 
Kreftenheye 
Eem 

 
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 
onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
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(financieel-) juridische situatie 
In tabel 2.3 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 

tabel 2.3 financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens gemeente Noordoostpolder, sectie FZ nr. 251 (ged.) 

opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

- 

 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens geen 
nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig  
bodemonderzoek.  

 

 

2.4  Hypothese 
 
Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden 
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de 
onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 
 
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat de locatie perceel sectie FZ 
nr. 251 aan de Sportweg naast nr. 52 te Rutten geruime tijd, vanaf de jaren ’70-’80 van de vorige eeuw, 
onderdeel is van een sportpark. 
Voor zover na te gaan is de onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, in het verleden niet eerder 
bebouwd geweest. 
 
Er is geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen) of (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten t.p.v. de onderzoekslocatie. 
Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de onderzoekslocatie. 
Er is geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen), (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten of evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten t.p.v. de 
onderzoekslocatie.  
De onderzoekslocatie is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van 
deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de bijbehorende 
onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte locaties (ONV-
NL) (literatuur 1).   
 
In tabel 2.4 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 

tabel 2.4 gehanteerde onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  

onderzoeksstrategie grond grondwater 

bouwvlak 
(4.345 m2) 

geen geen ONV-NL  

Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde 
geïnterpreteerd als “onverdachte locatie”. Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd 
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel 
uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek betreft 
geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C1 of NEN-5897+C1. 
Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie 
asbesthoudend materiaal in de bodem te verwachten is. 
Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven.  
Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C1 of onderzoek asbest in puin 
volgens NEN-5897+C1 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg


verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Sportweg naast nr. 52, perceel 
sectie FZ nr. 251 te Rutten  
 

 

juni 2018 12 
 

3 VELDONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 

  

 

3.1  Uitvoering van het veldonderzoek 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001 en 2002. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 
boringen geprojecteerd. 
 
plaatsen van boringen en peilbuis  
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft 
plaatsgevonden op 05 juni  2018. Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 ruime tijd 
na plaatsing van de peilbuis op 19 juni 2018 uitgevoerd. 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde 
veldwerker van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Het grondwater is bemonsterd door dhr. G. Visschedijk 
van Ortageo Almelo BV. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op de internetsite van 
Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen). 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5. 
 
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie- 
inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. Opgemerkt wordt dat de locatie is begroeid met gras 
zodat het maaiveld beperkt zichtbaar is. 
  
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.  
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het 
protocol 2001. 
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2. 
 
Op de locatie zijn in totaal, gelijkmatig verdeeld, op de onderzoekslocatie zestien boringen geplaatst. Alle 
boringen zijn doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0.5 m-mv). Vier boringen zijn doorgezet 2.0 m-mv. 
Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de bemonstering 
van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 2.05-3.05 m-mv.  
 
De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001. 
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monstername grond 
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende 
bodemlaag bemonsterd. 
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige verbindingen zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 
 
monstername grondwater 
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 11). 
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 
geleidbaarheid (EGV) bepaald. 
 

 

3.2  Resultaten van het veldonderzoek 

 

Bodemopbouw 
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn 
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In tabel 3.1 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  

tabel 3.1 lokale bodemopbouw 

bodemlaag  

m-mv 

hoofdbestanddeel toevoeging kleur 

0.0-0.6 
0.6-0.9 
0.9-1.1 
1.1-3.05 

zand 
zand 
veen 
zand 

zwak siltig,  
matig siltig/kleiig 
 
zwak siltig 

bruin/grijs 
grijs/beige/bruin 
donkerbruin 
beige/geel/grijs 

 
 

Veldmetingen grondwater 
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.2 weergegeven. 

 

tabel 3.2 veldwaarnemingen grondwater 

Peilbuis filtertraject 

m-mv 

grondwaterstand 

m-mv 

voorpompen 

liter 

pH 

 

EGV 

geleidingsvermogen 

µS/cm 

troebelheid 

(NTU) 

1 2.05-3.05 1.52 5 6.55 720 12 

In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke 
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing 

(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt 
zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom 
wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens 
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende 
stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in 
het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische 
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen 
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Zintuiglijke waarnemingen 
 
grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.  
In onderstaande tabel 3.3 is een overzicht opgenomen van afwijkende waarnemingen t.a.v. aangetroffen 
overige bodemvreemde afwijkingen in de uitgegraven grond. 
 

tabel 3.3 zintuiglijke waarnemingen overig 

boring Diepte 

m-mv 

zintuiglijke waarnemingen 

1 
9 

0.0-0.4 
0.0-0.3 

resten sintels/slakken 
resten sintels/slakken 

 
grondwater 
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 
 
asbest 
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld, 
hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat het 
maaiveld deels is meest begroeid met gras wat de inspectie heeft belemmerd. 
 
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde 
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming). 
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman boor 
de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner 
dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C1. Bij het graven van proefgaten of 
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen 
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het 
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de 
bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of 
puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke 
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd 
op basis van NEN-5707+C1 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C1 (monsterneming en 
analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C1 / NEN-5897+C1 geeft meer zekerheid over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  
onderzocht.  
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van SGS BV (certificaat L086).  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor SGS is geaccrediteerd en erken door het ministerie van 
VROM. 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 

 

 

4.1  Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 

 
grond 
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn vier grond(meng)monsters 
samengesteld en geanalyseerd.  
 
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de 
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 

tabel 4.1 Analyse-schema 
 
Monstercode  boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuiglijke  analysepakket  

           waarnemingen  
 
grond 
1 (MM1)   2+5 t/m 8+10  0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond

(*)
+AS3000 

2 (MM2)   3+4+11 t/m 16 0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond
(*)

+AS3000 
3 (MM3)   1+9   0.0-0.4 m-mv  sintels/slakken NEN-grond

(*)
+AS3000 

4 (MM4)   1+2+3+4  1.0-2.0 m-mv  -  NEN-grond
(*)

+AS3000 
 

grondwater 
1 (peilbuis)  1   2.05-3.05 m-mv -  NEN-grondwater

(**) 

  
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:

(1)
 

* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
      PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en 
      lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
      vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
      chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
Vluchtige aromaten = Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)  
                                          Styreen (S) (BTEXNS); 
PCB   = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH   = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Bromoform  = Tribroommethaan 
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4.2  Toetsingscriteria grond en grondwater 

 
Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5) 
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”, 
 (Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6) 
  
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van 
de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 
2013 van kracht is. 
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem” 
(humus=10% en lutum=25%). 
 

Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering. 

 

Achtergrondwaarde (AW-2000): 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. 
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
 

Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0.5:; 
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er 
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.  
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde 
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende 
een indicatiewaarde voor nader onderzoek. 
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0.5) dient aanvullend/nader 
bodemonderzoek in overweging genomen te worden. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging. 
 

Interventiewaarde: 
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen 
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m

3
 grond of 100 m

3 
grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.  

De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de 
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek 
RIVM). 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie 
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu. 
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4.3  Analyseresultaten en interpretatie 
 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters, 
gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de 
onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV opgenomen. 

 

4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
 
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv) 
In tabel 4.2 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 

tabel 4.2: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  in het kader van WBB

(BoToVa toetsing T.12 versie 3.0.0 is uitgevoerd op 27 juni 2018 om 15:15)

Monster ID GP18-14959.001 GP18-14959.002 GP18-14959.003 GP18-14959.004

Klant Ref. 18-M8497 18-M8497 18-M8497 18-M8497

Bodemtraject (m-mv) 0.0-0.5 0.0-0.35 0.0-0.4 1.0-2.0

Bodemtype Zs1 Zs1 Zs1 Zs1

Zintuiglijke w aarnemingen sintels

BoToVa Monster Conclusie Voldoet aan AW Voldoet aan AW Overschrijding AW Voldoet aan AW

MaxBI:0,0 MaxBI:0,0 MaxBI:0,4 MaxBI:0,0

Parameter Toetsingsw aarden

Algemeen Eenheid AW TW IW BW 1 BTV 1 SGS 1 BW 2 BTV 2 SGS 2 BW 3 BTV 3 SGS 3 BW 4 BTV 4 SGS 4

Korrelgroottefractie % 5,3 4,6 3,6 1,9

Droge stof % m/m 88 -- 87 -- 90 -- 84 --

Organisch stof % 3,1 3,0 4,0 0,51

1. Metalen

barium (Ba) mg/kg – 63 -- 41 -- 388 -- 54 --

cadmium (Cd) mg/kg 0,6 6,8 13 0,22 ≤AW 0,22 ≤AW 0,22 ≤AW 0,24 ≤AW

kobalt (Co) mg/kg 15 102,5 190 8,0 ≤AW 5,7 ≤AW 33 Won 0,1 7,4 ≤AW

koper (Cu) mg/kg 40 115 190 6,3 ≤AW 6,4 ≤AW 31 ≤AW 7,2 ≤AW

kw ik (Hg) mg/kg 0,15 18,08 36 0,047 ≤AW 0,048 ≤AW 0,048 ≤AW 0,050 ≤AW

lood (Pb) mg/kg 50 290 530 16 ≤AW 10 ≤AW 10 ≤AW 11 ≤AW

molybdeen (Mo) mg/kg 1.5* 95,75 190 1,1 ≤AW 1,1 ≤AW 1,1 ≤AW 1,1 ≤AW

nikkel (Ni) mg/kg 35 67,5 100 18 ≤AW 16 ≤AW 62 Ind 0,4 8,2 ≤AW

zink (Zn) mg/kg 140 430 720 73 ≤AW 55 ≤AW 84 ≤AW 33 ≤AW

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

naftaleen mg/kg – 0,035 0,035 0,035 0,035

fenantreen mg/kg – 0,035 0,035 0,035 0,035

antraceen mg/kg – 0,035 0,035 0,035 0,035

fluorantheen mg/kg – 0,035 0,035 0,035 0,035

chryseen mg/kg – 0,035 0,035 0,035 0,035

benzo(a)antraceen mg/kg – 0,035 0,035 0,035 0,035

benzo(a)pyreen mg/kg – 0,035 0,035 0,035 0,035

benzo(k)f luorantheen mg/kg – 0,035 0,035 0,035 0,035

indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg – 0,035 0,035 0,035 0,035

benzo(ghi)peryleen mg/kg – 0,035 0,035 0,035 0,035

PAK’s (som 10) mg/kg 1,5 20,75 40 0,35 ≤AW 0,35 ≤AW 0,35 ≤AW 0,35 ≤AW

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen

PCB 28 ug/kg 2,3 2,3 1,8 3,5

PCB 52 ug/kg 2,3 2,3 1,8 3,5

PCB 101 ug/kg 2,3 2,3 1,8 3,5

PCB 118 ug/kg 2,3 2,3 1,8 3,5

PCB 138 ug/kg 2,3 2,3 1,8 3,5

PCB 153 ug/kg 2,3 2,3 1,8 3,5

PCB 180 ug/kg 2,3 2,3 1,8 3,5

PCB’s (som 7) ug/kg 20 510 1000 16 ≤AW 16 ≤AW 12 ≤AW 25 ≤AW

7. Overige stoffen

minerale olie mg/kg 190 2595 5000 45 ≤AW 47 ≤AW 35 ≤AW 70 ≤AW

MonsterID Monsteromschrijving

GP18-14959.001 MM1: MM1, 02: 0-35, 05: 0-35, 06: 0-35, 07: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-35

GP18-14959.002 MM2: MM2, 03: 0-30, 04: 0-35, 11: 0-35, 12: 0-40, 13: 0-30, 14: 0-35, 15: 0-40, 16: 0-35

GP18-14959.003 MM3: MM3, 01: 0-40, 09: 0-35

GP18-14959.004 MM4: MM4, 01: 110-150, 01: 150-200, 02: 160-200, 02: 110-160, 03: 150-200, 04: 100-150, 04: 150-200, 03: 110-150

Legenda's

AW: Achtergrondw aarde;    TW: Tussenw aarde;    IW: Interventiew aarde

BW n: Botova Berekende Waarde;    BTV n: Botova conclusie;    SGS n: SGS toevoeging

--: Geen toetsoordeel mogelijk;    ≤AW: <= Achtergrondw aarde;    Ind: Industrie;    Won: Wonen

Additionele Info

Als de BW w aarde in groen is afgedrukt betreft dit een w aarde kleiner dan de off iciele rapportage grens

SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0  
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interpretatie onderzoeksresultaten grond 

 

bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 2+5 t/m 8+10) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 3+4+11 t/m 16) bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM3 (boring 1+9) bevat een verhoogd gehalte kobalt en nikkel (zware 
metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
 
De verhoogd gemeten gehalten kobalt en nikkel (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM3 
overschrijden de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) en de 
bodemindex-waarde (>0.5) wordt in deze gevallen in het bovengrondmengmonster MM1 niet 
overschreden.  
Het gemeten gehalte nikkel (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM3 overschrijdt wel de 
maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen.  
 
De verhoogd gemeten gehalten kobalt en nikkel (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM3 
hangen samen met de aanwezigheid van sintel-/slakkenresten in het monstermateriaal. 
Sportvelden werden in het verleden vaker verstevigd door middel van een halfverharding die men  
vroeger liet begroeien met gras of waar men vroeger gravel ed. op toepaste. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM3 zijn niet verhoogd gemeten 
t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 
ondergrond (1.0-2.0 m-mv) 
Ondergrondmengmonster MM4 (boring 1+2+3+4) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 

 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 
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4.3.2  Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
 
In de tabel 4.3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 4.3 gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb  in het kader van WBB

(BoToVa toetsing T.13 versie 2.0.0 is uitgevoerd op 28 juni 2018 om 12:41)

Monster ID GP18-16206.001

Klant Ref. 18-M8497

Peilbuis (f ilterstelling) 2.05-3.05

Ec-veld en pH-veld

grondw aterstand

BoToVa Monster Conclusie Overschrijding SW

MaxBI:0,3

Parameter Toetsingsw aarden

1. Metalen Eenheid SW TW IW BW 1 BTV 1 SGS 1

barium (Ba) ug/l 50 337,5 625 250 >SW 0,3

cadmium (Cd) ug/l 0,4 3,2 6 0,14 ≤SW

kobalt (Co) ug/l 20 60 100 1,4 ≤SW

koper (Cu) ug/l 15 45 75 1,4 ≤SW

kw ik (Hg) ug/l 0,05 0,175 0,3 0,035 ≤SW

lood (Pb) ug/l 15 45 75 1,4 ≤SW

molybdeen (Mo) ug/l 5 152,5 300 1,4 ≤SW

nikkel (Ni) ug/l 15 45 75 3,2 ≤SW

zink (Zn) ug/l 65 432,5 800 19 ≤SW

3. Aromatische stoffen

benzeen ug/l 0,2 15,1 30 0,14 ≤SW

ethylbenzeen ug/l 4 77 150 0,14 ≤SW

tolueen ug/l 7 503,5 1000 0,14 ≤SW

1,2-xyleen ug/l 0,070

som 1,3- en 1,4-xyleen ug/l 0,14

xylenen (som) ug/l 0,2 35,1 70 0,21 ≤SW

styreen (vinylbenzeen) ug/l 6 153 300 0,14 ≤SW

isopropylbenzeen (cumeen) ug/l 0,21 --

aromatische oplosmiddelen (som) ug/l [150] 0,98 --

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

naftaleen ug/l 0,01 35,005 70 0,014 ≤SW

PAK’s (som 10) DIMSLS 1 0,00020 (para!)

5. Gechloreerde koolwaterstoffen

a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen

monochlooretheen (vinylchloride) ug/l 0,01 2,505 5 0,14 ≤SW

dichloormethaan ug/l 0,01 500,005 1000 0,14 ≤SW

1,1-dichloorethaan ug/l 7 453,5 900 0,14 ≤SW

1,2-dichloorethaan ug/l 7 203,5 400 0,14 ≤SW

1,1-dichlooretheen ug/l 0,01 5,005 10 0,070 ≤SW

cis-1,2-dichlooretheen ug/l 0,070

trans-1,2-dichlooretheen ug/l 0,070

1,2-dichlooretheen (som) ug/l 0,01 10,005 20 0,14 ≤SW

1,1-dichloorpropaan ug/l 0,14

1,2-dichloorpropaan ug/l 0,14

1,3-dichloorpropaan ug/l 0,14

dichloorpropanen (som) ug/l 0,8 40,4 80 0,42 ≤SW

trichloormethaan (chloroform) ug/l 6 203 400 0,14 ≤SW

1,1,1-trichloorethaan ug/l 0,01 150,005 300 0,070 ≤SW

1,1,2-trichloorethaan ug/l 0,01 65,005 130 0,070 ≤SW

trichlooretheen (Tri) ug/l 24 262 500 0,14 ≤SW

tetrachloormethaan (Tetra) ug/l 0,01 5,005 10 0,070 ≤SW

tetrachlooretheen (Per) ug/l 0,01 20,005 40 0,070 ≤SW

7. Overige stoffen

minerale olie ug/l 50 325 600 35 ≤SW

tribroommethaan (bromoform) ug/l – 315 630 0,14 -- 0,0

MonsterID Monsteromschrijving

GP18-16206.001 Pb 1: Pb 1

Legenda's

SW: Streefw aarde;    TW: Tussenw aarde;    IW: Interventiew aarde

BW n: Botova Berekende Waarde;    BTV n: Botova conclusie;    SGS n: SGS toevoeging

--: Geen toetsoordeel mogelijk;    >SW: > Streefw aarde;    ≤SW: <= Streefw aarde

para!: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie

Additionele Info

Als de BW w aarde in groen is afgedrukt betreft dit een w aarde kleiner dan de off iciele rapportage grens

SGS n bevat de BodemIndex, BI = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DIV/0

Als w aarde in kolom IW is afgedrukt met [] dan betreft dit een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging  
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interpretatie resultaten grondwater 
 
peilbuis 1 (2.05-3.05 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
achtergrondwaarde. 
 
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 
overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-
waarde (>0.5) wordt in dit geval niet overschreden. 
 
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan 
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland 
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij 
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden 
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse 
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde 
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. 
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het 
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk 
verhoogde achtergrondwaarden. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 niet verhoogd gemeten t.o.v. de 
streefwaarde en/of detectiewaarde. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen, 
gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

 

grond 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen (indicatieve waarneming). 

 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 2+5 t/m 8+10) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd 
t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 3+4+11 t/m 16) bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM3 (boring 1+9) bevat een verhoogd gehalte kobalt en nikkel (zware 
metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
De verhoogd gemeten gehalten kobalt en nikkel (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM3 
overschrijden de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde 
(>0.5) niet en geven daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe 
aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
Wel wordt opgemerkt dat het gehalte nikkel in bovengrondmengmonster MM3 de tussenwaarde en 
bodemindex waarde (>0.5) benadert. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat in de grond plaatselijk 
hogere gehalten nikkel kunnen worden gemeten. 
Het gemeten gehalte nikkel (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM3 overschrijdt 
daarnaast de maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen.  
 

ondergrond (1.0-2.0 m-mv) 
Ondergrondmengmonster MM4 (boring 1+2+3+4) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 

grondwater 

peilbuis 1 (2.05-3.05 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
achtergrondwaarde. 
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) niet, en 
geeft daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding tot het 
instellen van aanvullend onderzoek. 

 

toetsing hypothese 
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als 
milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt. 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is 
van bodemverontreiniging.  
De bovengrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat plaatselijk verhoogde 
gehalten t.o.v. de  achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd gemeten 
chemische verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde en de bodemindex-waarde (>0.5) niet en 
geven daardoor geen directe aanleiding tot het instellen van een nader 
onderzoek.  
Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de 
bodem (excl. asbest).  Een asbestonderzoek in grond  of puin conform de NEN 5707+C1 resp. NEN 
5897+C1 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.  
Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden gedaan 
omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin. 
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een 
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C1 of NEN 5897. 
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Afwijkingen t.o.v. normen en protocollen 
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen BRL SIKB 2001 en 2002. 

 
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden. 

 

 

Aanbevelingen 
 

●1) 
Ter plaatse van de boringen 1 en 9 zijn in de bovengrond sintel-/slakkenresten waargenomen. 
Het onderzochte sintel-slakken-houdende bovengrondmengmonster MM3 (boring 1+9) bevat een 
verhoogd gehalte kobalt en nikkel (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
De verhoogd gemeten gehalten kobalt en nikkel (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM3 
overschrijden de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde 
(>0.5) niet. 
Wel wordt opgemerkt dat het gehalte nikkel in bovengrondmengmonster MM3 de tussenwaarde en 
bodemindex waarde (>0.5) benadert en de maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen 
overschrijdt. 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling en uit te voeren grondwerk (ter voorkoming van vermenging 
met “schone grond”)  wordt geadviseerd het gebied  waarbinnen sintel- en slakkenresten worden 
aangetroffen middels aanvullende boringen en enkele aanvullende analyses  in kaart te brengen 

 

●2) 
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
Bij toetsing van de onderzoeksresultaten aan het generieke model wordt de indicatie verkregen 
dat de bovengrond (bovengrondmengmonster MM3) mogelijk geschikt is als toepassing grond met 
bodemkwaliteitsklasse “industrie”' en als zodanig beperkt toepasbaar is.  
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “industrie” meer kosten met 
zich meebrengt dan de afvoer van schone grond. 
 
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen op 
basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende 
gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier 
uitsluitsel over geven.  
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  

 
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 

 

 
 

 

 

 

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg
http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/


verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Sportweg naast nr. 52, perceel 
sectie FZ nr. 251 te Rutten  
 

 

juni 2018 23 
 

Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op de locatie gelegen aan de Sportweg naast  nr. 52, 
perceel sectie FZ nr. 251, te Rutten (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen 
een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie bijlage 2. 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit 
van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de 
bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van niet verkende 
bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.  
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele 
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen van 
asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 
5707+C1 of NEN 5897+C1. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C1 / NEN-5897+C1 geeft 
meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
 
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in 
het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van de 
achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele deelmonsters 
gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten. 
 
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is  
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan 
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat niet 
alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het, 
conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een 
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter 
plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet 
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is 
aangetroffen/ontdekt.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.  
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer 
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele 
verontreinigingen 
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen 
en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is 
verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade 
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke 
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de 
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.  
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num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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ANALYSERAPPORT

GP18-14959 R1

LABORATORIUM

Laboratorium

Laboratorium manager

Adres

Telefoon

Fax

Email

SGS referentie

Gerapporteerd

+31 (0) 88 214 62 00

+31 (0) 88 214 62 99

nl.envi.cs@sgs.com

27-06-2018

Spoorstraat 12

Postbus 78

4430 AB 's-Gravenpolder

GP18-14959

Aanvraag Ontvangen 06-06-2018

KLANT

Klant

Adres

Telefoon

Fax

Email

Project

Klant Ref

Contactpersoon Dhr. A. van Wuijkhuijse

Sigma Bouw en Milieu

Standard Project

18-M8497

Phileas Foggstraat 153

7825AW Emmen Nederland

06 47032632

alexander@sigma-bm.nl

Rudi Herman

Environment, Health and Safety

SGS Belgium NV

ADDITIONELE OPDRACHT INFO

Klant opdracht omschrijving Sportweg naast 52, perceel FZ 251 te Rutten

MONSTER IDENTIFICATIE

GP18-14959.001 MM1: MM1, 02: 0-35, 05: 0-35, 06: 0-35, 07: 0-50, 08: 0-50, 10: 0-35

GP18-14959.002 MM2: MM2, 03: 0-30, 04: 0-35, 11: 0-35, 12: 0-40, 13: 0-30, 14: 0-35, 15: 0-40, 16: 0-35

GP18-14959.003 MM3: MM3, 01: 0-40, 09: 0-35

GP18-14959.004 MM4: MM4, 01: 110-150, 01: 150-200, 02: 160-200, 02: 110-160, 03: 150-200, 04: 100-150, 04: 150-200, 03: 110-150

OPMERKINGEN

Dit is een gewijzigd rapport. Met dit rapport worden alle voorgaande rapporten met bovenstaand rapportnummer vervangen en ongeldig verklaard

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 

3140 en 3150.

De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)

De analyses gemarkeerd met een (A) zijn uitgevoerd op de SGS locatie: Polderdijkweg 16 te Antwerpen.

Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

Betreffende alle monsters:

R1; diepte boring 4 aangepast in MM2.

HANDTEKENINGEN

Rudi Herman

Lab Operations Manager

ISO17025 (BELAC 005-TEST)

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan 

u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de 

informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten 

aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten. 

Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op 

analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.

SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 86 71   f +32 (0)3 545 86 79   e be.environment@sgs.com

Environment, Health and Safety   Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group

url www.be.sgs.com

Registered office : Noorderlaan 87   B-2030 Antwerpen   RPR Antwerpen   BTW BE 404.882.750   IBAN: BE 87 5701 3412 5594  BIC: CITIBEBX
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ANALYSERAPPORT

GP18-14959 R1

Monsternummer GP18-14959.001 GP18-14959.002 GP18-14959.003 GP18-14959.004

Matrix Grond Grond Grond Grond

Bemonsteringsdiepte

Bemonsterd door OPDRG OPDRG OPDRG OPDRG

Bemonsteringsdatum 05-06-2018 05-06-2018 05-06-2018 05-06-2018

Bemonsteringsplaats

Ontvangstdatum Monster 07-06-2018 07-06-2018 07-06-2018 07-06-2018

Parameter Eenheid RG Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat

Analyse conform AS3000     [AS3000]

-- X X X XQ Analyse conform AS3000

-- N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.Beschrijving niet maalbare artefacten

-g 0 0 0 0Massa niet maalbare artefacten

Kwik niet vluchtig      als Hg     [Conform NEN 6961 Analyse NEN-ISO 16772] (A)

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Q Kwik

Organische stof     [Conform NEN 5754]

0.50gew % ds 3.1 3.0 4.0 0.51Organische stof

Metalen     [Conform NEN 6961/NEN 6966 C1] (A)

20mg/kg ds 23 <20 120 <20Q Barium

0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Q Cadmium

3.0mg/kg ds 3.1 <3.0 11 <3.0Q Cobalt

5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 17 <5.0Q Koper

10mg/kg ds 11 <10 <10 <10Q Lood

1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Q Molybdeen

4.0mg/kg ds 7.7 6.7 24 <4.0Q Nikkel

20mg/kg ds 37 27 40 <20Q Zink

Lutum     [Conform NEN 5753]

0.70gew % ds 5.3 4.6 3.6 1.9<     2 µm

Droge stof     [Conform NEN-EN 15934 methode A]

-gew % 87.8 87.0 89.5 84.3Q Droge stof

Minerale olie Fracties     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.7]

5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Fractie C-10 - C-12

5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Fractie C-12 - C-22

5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Fractie C-22 - C-30

5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Fractie C-30 - C-40

20mg/kg ds <20 <20 <20 <20Q Minerale olie (GC)

PAK's     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.6 (NEN 6971, NEN 6976 en NEN 6977)]

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Q Naftaleen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Q Fenantreen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Q Antraceen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Q Fluoranteen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Q Benzo[a]antraceen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Q Chryseen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Q Benzo[k]fluoranteen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Q Benzo[a]pyreen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Q Benzo[ghi]peryleen V

0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Q Indeno[123cd]pyreen V

PCB's     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8]

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr. 28       (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr. 52       (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.101       (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.118

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.138       (6)

SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 86 71   f +32 (0)3 545 86 79   e be.environment@sgs.com

Environment, Health and Safety   Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group

url www.be.sgs.com

Registered office : Noorderlaan 87   B-2030 Antwerpen   RPR Antwerpen   BTW BE 404.882.750   IBAN: BE 87 5701 3412 5594  BIC: CITIBEBX
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ANALYSERAPPORT

GP18-14959 R1

Monsternummer GP18-14959.001 GP18-14959.002 GP18-14959.003 GP18-14959.004

Matrix Grond Grond Grond Grond

Bemonsteringsdiepte

Bemonsterd door OPDRG OPDRG OPDRG OPDRG

Bemonsteringsdatum 05-06-2018 05-06-2018 05-06-2018 05-06-2018

Bemonsteringsplaats

Ontvangstdatum Monster 07-06-2018 07-06-2018 07-06-2018 07-06-2018

Parameter Eenheid RG Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat

PCB's     [Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8] (continued)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.153       (6)

0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010Q PCB nr.180       (6)

SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 86 71   f +32 (0)3 545 86 79   e be.environment@sgs.com

Environment, Health and Safety   Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group

url www.be.sgs.com

Registered office : Noorderlaan 87   B-2030 Antwerpen   RPR Antwerpen   BTW BE 404.882.750   IBAN: BE 87 5701 3412 5594  BIC: CITIBEBX



Pagina  4 / 6

4
.0

8

4
.3

0
4
.3

6
4
.4

2
4
.4

9
4
.5

5
4
.6

3
4
.7

0
4
.8

3
4
.9

2
5
.0

4
5
.1

8
5
.2

7
5
.3

4
5
.4

6
5
.5

2
5
.6

7
5
.7

4
5
.8

2
5
.9

2

6
.1

4
6
.2

1
6
.3

0
6
.3

7

6
.5

3
6
.6

0
6
.6

8
6
.7

9

6
.9

6

7
.1

8
7
.3

2
7
.4

4
7
.5

4
7
.6

6
7
.7

5
7
.8

8

8
.1

0
8
.2

4

8
.4

2
8
.5

0

8
.6

9
8
.8

2

9
.0

5

9
.2

3

9
.4

1

9
.5

7
9
.6

9

9
.9

4
1
0
.0

4
1
0
.1

3
1
0
.2

4
1
0
.3

3
1
0
.4

3
1
0
.5

1

1
0
.7

2
1
0
.7

9

1
0
.9

8

1
1
.1

9

1
3
.1

2

1
4
.4

1

C
 1

0

C
 1

2

C
 1

4

C
 1

6

C
 1

8

C
 2

0

C
 2

4

C
 2

6

C
 2

8

C
 3

0

C
 3

2

C
 3

4

C
 3

6

C
 3

8

C
 4

0

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5

Time [min]

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

R
e
s
p
o
n
s
e
 [

m
V

]

C
h
ro

m
a
to

g
ra

m

S
a
m

p
le

 N
a
m

e
 :
 1

8
1
4
9
5
9
0
0
1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
S

a
m

p
le

 #
: 
0
0
1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P

a
g
e
 1

 o
f 
1

F
ile

N
a
m

e
  
  
: 
\\
N

L
O

T
0
2
5
\d

a
ta

\G
lc

\I
S

-G
C

1
4
\2

0
1
8
-0

6
\m

o
-1

4
-0

6
0
4
-2

6
3
-2

0
1
8
0
6
1
1
-0

8
1
1
2
4
.r

a
w

D
a
te

 :
 1

1
-0

6
-2

0
1
8
 0

8
:1

1
:3

5
M

e
th

o
d
  
  
  
: 
M

in
 o

lie
 P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 T

im
e
 o

f 
In

je
c
ti
o
n
: 
0
8
-0

6
-2

0
1
8
 2

2
:5

5
:0

1
S

ta
rt

 T
im

e
  
: 
3
.0

0
 m

in
  
  
  
  
  
E

n
d
 T

im
e
  
 :
 1

5
.0

0
 m

in
  
  
  
  
  
  
L
o
w

 P
o
in

t 
: 
-9

3
.9

5
 m

V
  
  
  
  
 H

ig
h
 P

o
in

t 
: 
1
8
7
9
.0

1
 m

V
S

c
a
le

 F
a
c
to

r:
  
 1

.0
  
  
  
  
  
  
 P

lo
t 
O

ff
s
e
t:
 -

9
3
.9

5
 m

V
  
  
  
  
  
  
P

lo
t 
S

c
a
le

: 
1
9
7
3
.0

 m
V

GP18-14959.001

4
.0

7

4
.2

9
4
.3

6
4
.4

2
4
.4

8
4
.5

5
4
.6

3
4
.7

0
4
.8

3
4
.9

6
5
.0

3
5
.1

5
5
.2

2
5
.2

7
5
.3

5
5
.4

6
5
.5

1

5
.7

0
5
.7

6
5
.8

9
5
.9

8
6
.0

5
6
.1

4
6
.2

9
6
.4

3
6
.5

2
6
.5

9
6
.6

6
6
.7

9

6
.9

4

7
.1

0
7
.1

8
7
.3

0
7
.4

3
7
.5

1
7
.5

9
7
.6

5
7
.7

9
7
.8

8
8
.0

4
8
.1

0
8
.2

4
8
.3

1
8
.4

5

8
.7

0
8
.8

3

9
.0

6

9
.2

4

9
.4

1

9
.5

8
9
.6

9
9
.8

5
9
.9

4
1
0
.0

5
1
0
.1

3
1
0
.2

4
1
0
.3

4
1
0
.4

4
1
0
.5

1
1
0
.6

0
1
0
.7

2
1
0
.8

0

1
0
.9

9

1
1
.2

0

1
2
.8

9

C
 1

0

C
 1

2

C
 1

4

C
 1

6

C
 1

8

C
 2

0

C
 2

2

C
 2

4

C
 2

6

C
 2

8

C
 3

0

C
 3

2

C
 3

4

C
 3

6

C
 3

8

C
 4

0

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5

Time [min]

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

R
e
s
p
o
n
s
e
 [

m
V

]

C
h
ro

m
a
to

g
ra

m

S
a
m

p
le

 N
a
m

e
 :
 1

8
1
4
9
5
9
0
0
2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
S

a
m

p
le

 #
: 
0
0
1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P

a
g
e
 1

 o
f 
1

F
ile

N
a
m

e
  
  
: 
\\
N

L
O

T
0
2
5
\d

a
ta

\G
lc

\I
S

-G
C

1
4
\2

0
1
8
-0

6
\m

o
-1

4
-0

6
0
4
-2

6
4
-2

0
1
8
0
6
1
1
-0

8
1
1
4
4
.r

a
w

D
a
te

 :
 1

1
-0

6
-2

0
1
8
 0

8
:1

1
:5

6
M

e
th

o
d
  
  
  
: 
M

in
 o

lie
 P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 T

im
e
 o

f 
In

je
c
ti
o
n
: 
0
8
-0

6
-2

0
1
8
 2

3
:1

8
:3

4
S

ta
rt

 T
im

e
  
: 
3
.0

0
 m

in
  
  
  
  
  
E

n
d
 T

im
e
  
 :
 1

5
.0

0
 m

in
  
  
  
  
  
  
L
o
w

 P
o
in

t 
: 
-9

2
.4

8
 m

V
  
  
  
  
 H

ig
h
 P

o
in

t 
: 
1
8
4
9
.5

6
 m

V
S

c
a
le

 F
a
c
to

r:
  
 1

.0
  
  
  
  
  
  
 P

lo
t 
O

ff
s
e
t:
 -

9
2
.4

8
 m

V
  
  
  
  
  
  
P

lo
t 
S

c
a
le

: 
1
9
4
2
.0

 m
V

GP18-14959.002



Pagina  5 / 6

4
.0

7

4
.2

9
4
.4

2
4
.4

8
4
.5

5
4
.6

8

4
.8

3
4
.9

1
5
.0

4
5
.1

5
5
.2

2
5
.3

2
5
.4

5
5
.5

4
5
.6

1
5
.7

1

5
.8

9

6
.1

4
6
.2

2
6
.2

9
6
.4

0
6
.5

2
6
.6

7
6
.7

9

6
.9

6
7
.0

6
7
.1

7
7
.3

2
7
.4

3

7
.5

9
7
.6

5
7
.7

9
7
.8

7

8
.0

8
8
.1

5
8
.2

8

8
.4

9
8
.5

6
8
.6

7

8
.8

6

9
.0

4

9
.2

2

9
.3

9

9
.5

6

9
.7

2
9
.8

4
9
.9

3
1
0
.0

4
1
0
.1

3
1
0
.2

4
1
0
.3

3
1
0
.4

3
1
0
.5

0
1
0
.5

9
1
0
.7

2
1
0
.7

9

1
0
.9

7

1
1
.1

9

1
3
.1

7

1
3
.5

7

1
4
.8

7

C
 1

0

C
 1

2

C
 1

4

C
 1

6

C
 1

8

C
 2

0

C
 2

4

C
 2

6

C
 2

8

C
 3

0

C
 3

2

C
 3

4

C
 3

6

C
 3

8

C
 4

0

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5

Time [min]

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

R
e
s
p
o
n
s
e
 [

m
V

]

C
h
ro

m
a
to

g
ra

m

S
a
m

p
le

 N
a
m

e
 :
 1

8
1
4
9
5
9
0
0
3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
S

a
m

p
le

 #
: 
0
0
1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P

a
g
e
 1

 o
f 
1

F
ile

N
a
m

e
  
  
: 
\\
N

L
O

T
0
2
5
\d

a
ta

\G
lc

\I
S

-G
C

1
4
\2

0
1
8
-0

6
\m

o
-1

4
-0

6
0
4
-2

6
5
-2

0
1
8
0
6
1
1
-0

8
1
2
0
4
.r

a
w

D
a
te

 :
 1

1
-0

6
-2

0
1
8
 0

8
:1

2
:1

6
M

e
th

o
d
  
  
  
: 
M

in
 o

lie
 P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 T

im
e
 o

f 
In

je
c
ti
o
n
: 
0
8
-0

6
-2

0
1
8
 2

3
:4

2
:0

7
S

ta
rt

 T
im

e
  
: 
3
.0

0
 m

in
  
  
  
  
  
E

n
d
 T

im
e
  
 :
 1

5
.0

0
 m

in
  
  
  
  
  
  
L
o
w

 P
o
in

t 
: 
-9

1
.7

3
 m

V
  
  
  
  
 H

ig
h
 P

o
in

t 
: 
1
8
3
4
.5

9
 m

V
S

c
a
le

 F
a
c
to

r:
  
 1

.0
  
  
  
  
  
  
 P

lo
t 
O

ff
s
e
t:
 -

9
1
.7

3
 m

V
  
  
  
  
  
  
P

lo
t 
S

c
a
le

: 
1
9
2
6
.3

 m
V

GP18-14959.003

4
.0

7

4
.2

9
4
.4

3
4
.5

6
4
.6

3

4
.8

4
4
.9

1
4
.9

7
5
.0

3
5
.1

5
5
.2

2
5
.3

2

5
.4

8
5
.5

4
5
.6

1
5
.7

0
5
.8

1
5
.8

9
6
.0

1
6
.1

4
6
.2

0
6
.3

0
6
.4

3
6
.5

3
6
.6

8
6
.7

9
6
.9

0
6
.9

6
7
.0

6
7
.1

7
7
.2

6
7
.3

2

7
.6

4

7
.8

0
7
.9

0
7
.9

6
8
.0

3
8
.1

0
8
.1

7
8
.2

3
8
.3

1

8
.5

0
8
.6

4
8
.7

0
8
.8

2
8
.8

9

9
.0

8

9
.2

5

9
.4

4
9
.5

7
9
.7

1

9
.9

5
1
0
.0

6
1
0
.1

5
1
0
.2

5
1
0
.3

5

1
0
.5

2
1
0
.6

2

1
0
.8

0

1
0
.9

9

1
1
.2

0

1
3
.1

2

C
 1

0

C
 1

2

C
 1

4

C
 1

6

C
 1

8

C
 2

0

C
 2

2

C
 2

4

C
 2

6

C
 2

8

C
 3

0

C
 3

2

C
 3

4

C
 3

6

C
 3

8

C
 4

0

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5

Time [min]

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

R
e
s
p
o
n
s
e
 [

m
V

]

C
h
ro

m
a
to

g
ra

m

S
a
m

p
le

 N
a
m

e
 :
 1

8
1
4
9
5
9
0
0
4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
S

a
m

p
le

 #
: 
0
0
1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P

a
g
e
 1

 o
f 
1

F
ile

N
a
m

e
  
  
: 
\\
N

L
O

T
0
2
5
\d

a
ta

\G
lc

\I
S

-G
C

1
4
\2

0
1
8
-0

6
\m

o
-1

4
-0

6
0
4
-2

6
6
-2

0
1
8
0
6
1
1
-0

8
1
2
2
5
.r

a
w

D
a
te

 :
 1

1
-0

6
-2

0
1
8
 0

8
:1

2
:3

7
M

e
th

o
d
  
  
  
: 
M

in
 o

lie
 P

E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 T

im
e
 o

f 
In

je
c
ti
o
n
: 
0
9
-0

6
-2

0
1
8
 0

0
:0

5
:3

9
S

ta
rt

 T
im

e
  
: 
3
.0

0
 m

in
  
  
  
  
  
E

n
d
 T

im
e
  
 :
 1

5
.0

0
 m

in
  
  
  
  
  
  
L
o
w

 P
o
in

t 
: 
-9

2
.9

3
 m

V
  
  
  
  
 H

ig
h
 P

o
in

t 
: 
1
8
5
8
.6

8
 m

V
S

c
a
le

 F
a
c
to

r:
  
 1

.0
  
  
  
  
  
  
 P

lo
t 
O

ff
s
e
t:
 -

9
2
.9

3
 m

V
  
  
  
  
  
  
P

lo
t 
S

c
a
le

: 
1
9
5
1
.6

 m
V

GP18-14959.004



Pagina  6 / 6

ANALYSERAPPORT

GP18-14959 R1

BIJLAGE

HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN

Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.

SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 86 71   f +32 (0)3 545 86 79   e be.environment@sgs.com

Environment, Health and Safety   Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group

url www.be.sgs.com

Registered office : Noorderlaan 87   B-2030 Antwerpen   RPR Antwerpen   BTW BE 404.882.750   IBAN: BE 87 5701 3412 5594  BIC: CITIBEBX



Pagina  1 / 4

ANALYSERAPPORT

GP18-16206

LABORATORIUM

Laboratorium

Laboratorium manager

Adres

Telefoon

Fax

Email

SGS referentie

Gerapporteerd

+31 (0) 88 214 62 00

+31 (0) 88 214 62 99

nl.envi.cs@sgs.com

28-06-2018

Spoorstraat 12

Postbus 78

4430 AB 's-Gravenpolder

GP18-16206

Aanvraag Ontvangen 20-06-2018

KLANT

Klant

Adres

Telefoon

Fax

Email

Project

Klant Ref

Contactpersoon Dhr. A. van Wuijkhuijse

Sigma Bouw en Milieu

Standard Project

18-M8497

Phileas Foggstraat 153

7825AW Emmen Nederland

06 47032632

alexander@sigma-bm.nl

Rudi Herman

Environment, Health and Safety

SGS Belgium NV

ADDITIONELE OPDRACHT INFO

Klant opdracht omschrijving Sportweg naast 52, perceel FZ 251 te Rutten

MONSTER IDENTIFICATIE

GP18-16206.001 Pb 1: Pb 1

OPMERKINGEN

Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 

3140 en 3150.

De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)

De analyses gemarkeerd met een (A) zijn uitgevoerd op de SGS locatie: Polderdijkweg 16 te Antwerpen.

Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

Rudi Herman

Lab Operations Manager

ISO17025 (BELAC 005-TEST)

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan 

u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de 

informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten 

aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten. 

Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op 

analyseresultaten gemarkeerd met een "*" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.

SGS Belgium NV

t +32 (0)3 545 86 71   f +32 (0)3 545 86 79   e be.environment@sgs.com

Environment, Health and Safety   Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

Member of the SGS Group

url www.be.sgs.com

Registered office : Noorderlaan 87   B-2030 Antwerpen   RPR Antwerpen   BTW BE 404.882.750   IBAN: BE 87 5701 3412 5594  BIC: CITIBEBX



Pagina  2 / 4

ANALYSERAPPORT
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Monsternummer GP18-16206.001

Matrix Grondwater

Bemonsteringsdiepte

Bemonsterd door OPDRG

Bemonsteringsdatum 19-06-2018

Bemonsteringsplaats

Ontvangstdatum Monster 21-06-2018

Parameter Eenheid RG Resultaat

Minerale Olie totaal     [Conservering SIKB3001 Analyse NEN-EN-ISO 9377-2]

13µg/l <13Fractie C-10 - C-12

13µg/l <13Fractie C-12 - C-22

13µg/l <13Fractie C-22 - C-30

13µg/l <13Fractie C-30 - C-40

50µg/l <50Q Totaal C-10 - C-40

Metalen     [Conform ISO 17294-2] (A)

0.20µg/l <0.20Q/E Cadmium

2.0µg/l <2.0Q Cobalt

2.0µg/l <2.0Q/E Lood

3.0µg/l 3.2Q/E Nikkel

Metalen     [Conform NEN 6966] (A)

20µg/l 250Q Barium

2.0µg/l <2.0Q Koper

2.0µg/l <2.0Q Molybdeen

10µg/l 19Q Zink

Kwik     [Conform ISO 12846] (A)

0.050µg/l <0.050Q Kwik

Vluchtige verbindingen     [Conservering SIKB3001 Analyse AS-3130]

0.20µg/l <0.20Q Dichloormethaan

0.20µg/l <0.20Q 1,1-Dichloorethaan

0.20µg/l <0.20Q 1,2-Dichloorethaan

0.10µg/l <0.10Q 1,1-Dichlooretheen

0.10µg/l <0.10Q cis-1,2-Dichlooretheen

0.10µg/l <0.10Q trans-1,2-Dichlooretheen

0.20µg/l <0.20Q Trichloormethaan

0.10µg/l <0.10Q 1,1,1-Trichloorethaan

0.10µg/l <0.10Q 1,1,2-Trichloorethaan

0.10µg/l <0.10Q Tetrachloormethaan

0.20µg/l <0.20Q Trichlooretheen

0.10µg/l <0.10Q Tetrachlooretheen

0.20µg/l <0.20Q Benzeen

0.20µg/l <0.20Q Ethylbenzeen

0.20µg/l <0.20Q Styreen

0.20µg/l <0.20Q Tolueen

0.20µg/l <0.20Q m- + p-Xylenen

0.10µg/l <0.10Q o-Xyleen

0.20µg/l <0.20Q 1,1-Dichloorpropaan

0.20µg/l <0.20Q 1,2-Dichloorpropaan

0.20µg/l <0.20Q 1,3-Dichloorpropaan

0.20µg/l <0.20Q Tribroommethaan (Bromoform)

0.20µg/l <0.20Q Vinylchloride

0.30µg/l <0.30Cumeen

0.020µg/l <0.020Q Naftaleen
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Sportweg 

52a-54 te Rutten. Om de bouw van MFA mogelijk te maken moet bestaande bebouwing gesloopt worden 

en beplanting gerooid worden. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde 

flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is initiatiefnemer 

verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te onderzoeken.  

 

Het onderzoeksgebied is op 20 juni 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 

planten en dieren, beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde 

functies. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 

(natuur)gebied.  

 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Uitvoering van de fysieke 

werkzaamheden hebben geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied en door uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten vindt er geen depositie van NOX op beschermde habitats in Natura2000-gebied 

plaats boven de grenswaarde (0,05 mol/ha/jaar).Dit geldt zowel voor de tijdelijke- als de gebruiksfase. De 

voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. 

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, vleermuis-, 

amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar vermoedelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in de beplanting, 

bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en voortplantingslocatie en bezetten 

sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het 

plangebied.  

 

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 

soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 

doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 

van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 

en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 

zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  

 

Conclusie  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging van het plangebied buiten het 

Natuurnetwerk Nederland en op enige afstand van Natura2000-gebied, leiden de voorgenomen activiteiten 

niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor 

beschermde soorten en –gebieden.  

                                                             
1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Sportweg 

52a-54 te Rutten. Om de bouw van MFA mogelijk te maken moet bestaande bebouwing gesloopt worden 

en beplanting gerooid worden. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde 

flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is initiatiefnemer 

verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te onderzoeken.  

 

In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 

beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 

de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 

dieren, beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 

Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 

(natuur)gebied.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 

activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (Natuurnetwerk Nederland). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd aan de rand van de kern Rutten. Op onderstaande afbeelding wordt de globale 

ligging van het plangebied weergegeven.  

 

  
Globale ligging van het plangebied (bron kaart: Provincie Overijssel). De globale ligging van het plangebied wordt aangeduid 

met het ovaal.  

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied vormt een deel van een bestaand sportcomplex en bestaat uit bebouwing, erfverharding, 

grasland (sportveld), tennisbanen en opgaande beplanting. In het plangebied staan drie gebouwen. Twee 

sportaccommodaties en een lagere schoolgebouw. Deze gebouwen zijn gebouwd van bakstenen. Het 

schoolgebouw is gedekt met gebakken dakpannen, de beide sportaccommodaties hebben een met bitumen 

gedekt plat dak. De gebouwen beschikken over een (holle) spouw. Tussen het schoolgebouw en het  

sportveld, tussen de tennisbaan en het voetbalveld en aan de westzijde van het plangebied staat opgaande 

beplanting. Dit is een gemengde beplanting met beuk, esdoorn, veldesdoorn, lijsterbes en zomereilk. Het 

gras van het sportveld was kot voor het veldbezoek gemaaid. Op onderstaande luchtfoto wordt het 

plangebied in detail weergegeven, evenals de begrenzing.  

 

 
Detailweergave en begrenzing van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt aangeduid met de gele lijn (bron 

luchtfoto: Ruimtelijke plannen). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Het voornemen bestaat om een multifunctionele accommodatie (MFA) op te richten in het plangebied. Om 

de bouw van het MFA mogelijk te maken moet alle bebouwing in het plangebied gesloopt worden, dient de 

tennisbaan verwijderd te worden en dienen twee beplantingsstroken gerooid te worden. Het bestaande 

voetbalveld wordt verplaatst binnen het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke 

eindbeeld weergegeven.  

 

 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld. Tevens worden de uit te voeren activiteiten/eindbeeld weergegeven (bron: bjz.nu). 

 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• slopen bebouwing; 

• verwijderen tennisbanen; 

• rooien beplanting; 

• bouwrijp maken bouwplaatsen; 

• bouwen MFA;  

• aanleggen erfverharding;  

• aanleggen beplanting (bomen); 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 

beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 

 

 

Rooien beplanting 

Nieuwbouw + erfverharding 

Nieuwe aanplant 

Slopen bebouwing  

Aanleggen parkeerplaats 
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3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 

noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 

van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 

beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  

 

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het slopen 

van de bebouwing, het rooien van de beplanting, het bouwrijp maken van de bouwplaatsen en het bouwen 

van de MFA. Mogelijke negatieve effecten op Natura2000-gebied, als gevolg van emissie van NOx, tijdens 

de bouw- en gebruiksfase, wordt in een aparte studie onderzocht en in deze studie buiten beschouwing 

gelaten.  

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 

geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel 

en kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of 

de aantasting van beschermde habitats.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 

natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 

4.2 Natuurnetwerk Nederland  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 

(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 

uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 

onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  

 

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 

regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 

geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 

verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 

handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 

aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 

uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 

kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 

regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 

ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 

‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  

 

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 

Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 

er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 

voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 

saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 

de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Flevoland. Er is 

door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 

een betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  

Het plangebied behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 

behoren liggen op minimaal 3,4 kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt 

de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven.  
 

  
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de  cirkel 

aangeduid (bron: Ruimtelijke Plannen) 
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Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 

negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  

 

Beschermingsregime 

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 

Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties.  

 

 

4.3 Natura2000 

 

4.3.1 Algemeen  

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 

fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 

om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 

in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 

Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 

Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 

onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 

Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 

gebieden. 

 

4.3.2 Beschermingsregime 

De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 

speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 

deze gebieden aan. 

Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  

 

De provincies stellen voor de Natura2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 

In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 

worden bereikt. 

 

Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 

rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 

door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 

ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 

plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 

mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 

aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 

werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 

andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 

waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 

gebieden. 

 

Bepalen vergunningplicht [1] Wet natuurbescherming en benodigde depositieruimte 

Als een activiteit stikstofdepositie veroorzaakt op een PAS-gebied dient de initiatiefnemer van de activiteit 

te onderzoeken of de activiteit vergunningsplichtig is onder het PAS. Dit is geregeld onder de Regeling 

programmatische aanpak stikstof. Om te bepalen of een activiteit vergunningplichtig is, of de uitzondering 
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op de vergunningplicht van toepassing is, moet een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator worden 

uitgevoerd door een initiatiefnemer. Alleen indien vergunningplicht of meldingsplicht aan de orde is wordt 

vervolgens een tweede berekening uitgevoerd in AERIUS Calculator om de hoeveelheid benodigde 

depositieruimte te bepalen (verdieping: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-

stikstof/vergunningen-en-meldingen/vergunning-aanvragen-of-vergunningvrij/)  

 

4.3.3 Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 

Het plangebied behoort niet tot Natura2000. Gronden die tot het Natura2000 behoren liggen op minimaal 

3,3 kilometer afstand van het planbied. Op onderstaande kaart wordt de ligging van Natura2000-gebied in 

de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

 
Ligging van Natura2000-gebied nabij het plangebied. De ligging van het plangebied wordt aangeduid met de cirkel. 

Natura2000-gebied wordt met de gele en groene kleur aangeduid (bron: PDOK.NL). 

 

4.3.4 Effectbeoordeling voor fysieke activiteiten  

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten leidt niet tot negatieve effecten op Natura2000-gebied.  

 

4.3.5 Effectbeoordeling emissie NOx  

Als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteit neemt mogelijk de depositie NOx op 

beschermde habitats in Natura2000-gebied toe. Daartoe is het effect van de voorgenomen activiteiten 

doorgerekend met behulp van het programma Aerius-Calculator. Dit is gedaan voor de sloop- en bouwfase 

(tijdelijk project gedurende één jaar) en de gebruiksfase.  

 

4.3.5.1 Emissiebronnen; Tijdelijke fase (sloop- en bouwfase) 

Als emissiebronnen gedurende de tijdelijke fase zijn de volgende bronnen ingevoerd in het programma: 

 

Vervoersbewegingen 

Licht verkeer: 1 vervoersbeweging gedurende 365 dagen (totaal 365 bewegingen) 

Middelzwaar verkeer: 1 vervoersbeweging gedurende 365 dagen (totaal 365 bewegingen) 

Zwaar Vrachtverkeer: 1 vervoersbeweging gedurende 365 dagen (totaal 365 bewegingen) 

 

Route: als route is gekozen de afrit van de meest dichtbij zijnde snelweg tot de bouwplaats.  
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Emissiebronnen: vervoersbewegingen tijdens de bouwfase (maximaal 1 jaar). 

 

Beoordeling vervoersbewegingen  

Het aantal van 1 vervoersbeweging per etmaal is het minimale aantal vervoersbewegingen dat ingevoerd 

kan worden in het programma. Wellicht vinden er meer dan 365 vervoersbewegingen van licht verkeer 

(auto’s) plaats, maar dit wordt in ruime mate gecompenseerd door 365 vervoersbewegingen van middel 

zwaar en zeker voor de categorie zwaar vrachtverkeer.  

 

Inzet materieel op de bouwplaats  

Er zijn emissiebronnen opgevoerd voor de inzet van een mobiele kraan (130 kW, bouwjaar 2012; Cat. M) 

tijdens de sloopfase van de school en het bouwrijp maken van de bouwplaats. Teven wordt de inzet van 

een hijskraan tijdens de bouwfase opgevoerd. Het totale verbruik van deze middelen wordt geschat op 

1460 liter diesel.  

 

 



12 

 

 
Emissiebronnen: inzet materieel tijdens de bouwfase (maximaal 1 jaar). 

 

Rekenresultaat 

De emissiebronnen tezamen gedurende de bouwfase leidt niet tot overschrijding van de grenswaarde (0,05 

mol/ha/jaar) in Natura2000 (alle gebieden). Voorgenomen activiteit leidt niet tot wettelijke consequenties. 

Er hoeft geen melding gedaan te worden en er hoeft geen vergunning in het kader van de PAS-aangevraagd 

te worden. De resultaten zijn als bijlage toegevoegd.  

 

4.3.5.2 Emissiebronnen gebruiksfase 

 

Verbranden fossiele brandstoffen 

Om een eventuele toename van de emissie (en depositie op Natura2000) inzichtelijk te maken is gekeken 

naar de uitstoot NOx als gevolg van het verbranden van fossiele brandstof (aardgas). Er is een vergelijk 

gemaakt van de huidige situatie (3 gebouwen, 2 locaties) met de nieuwe situatie (1 gebouw, 1 locatie). Er is 

gewerkt met aannames m.b.t. de uitstoot van NOx. Aangenomen wordt dat de gebouwen die gesloopt 

worden elk een cv-installatie hebben van 100 kW met een uitstoot van 100 kg NOx per jaar (dat is een 

‘worst-case-benadering). Aangenomen wordt dat de nieuwe, moderne cv-installatie niet meer dan 150 kg 

NOx uitstoot.  
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Emissiebronnen (cv) huidige situatie.  

 

Vervoersbewegingen  

Het clusteren van voorzieningen in een multifunctionele accommodatie leidt niet tot een toename van het 

aantal vervoersbewegingen. Dit aspect is buiten de berekening gelaten.  

 

Rekenresultaten  

In de nieuwe situatie wordt 150 kg NOx/jaar uitgestoten. Dit is een vermindering van 150 kg NOx/jaar op de 

nieuwe projectlocatie.  

 

De nieuwe emissiebron gedurende de gebruiksfase leidt tot een vermindering van emissie NOx en leidt op 

de nieuwe projectlocatie niet tot een overschrijding van de grenswaarde (0,05 mol/ha/jaar) voor in 

Natura2000 (alle gebieden). Voorgenomen activiteit leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 

melding gedaan te worden en er hoeft geen vergunning in het kader van de PAS-aangevraagd te worden. 

De resultaten zijn als bijlage toegevoegd.  

 

4.4 Slotconclusie 

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. In verband met de ligging buiten 

beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer, leiden de fysieke werkzaamheden niet tot negatieve 

effecten op beschermd (natuur)gebied.  

Door uitvoering van de voorgenomen van de voorgenomen activiteiten vindt er geen overschrijding plaats 

van de grenswaarde voor depositie van NOx op beschermde habitats in Natura2000-gebied. Dit geldt zowel 

door de bouwfase (tijdelijke fase) als de gebruiksfase. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot 

wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het 

onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het 

gebied voorkomen: 

• Vogels;  

• Grondgebonden zoogdieren;  

• Amfibieën; 

• Vleermuizen; 

 

5.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 20 juni 2018 tijdens de nachtelijke 

periode2 bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 

aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 

Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp, batdetector en 

zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: 

• Veldbezoek door ervaren ecoloog;3 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

 

Het weer tijdens het veldbezoek 

Half bewolkt, droog, temperatuur 18⁰C, windstil.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 

geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Half juni bezetten de meeste vogelsoorten de broedplaats, al 

hebben sommige soorten de nestplaats al verlaten omdat de jonge vogels uitgevlogen zijn en deze soorten 

geen vervolglegsel produceren (o.a. watervogels, weidevogels, spreeuw). Op basis van een beoordeling van 

de landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het 

onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor 

onderzoek naar vogels.  

 

Grondgebonden zoogdieren  

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, inclusief 

onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden 

zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het 

onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, 

pootafdrukken en uitwerpselen.  

                                                             
2
 Een nachtbezoek wijkt af van de gangbare onderzoeksperiode tijdens daglicht. Een nachtbezoek in deze tijd van het jaar biedt echter enkele 

voordelen t.o.v. een bezoek bij daglicht, zo zijn amfibieën en verschillende grondgebonden zoogdieren ’s nachts actief evenals vleermuizen. 

M.b.v. kunstlicht kan het onderzoeksgebied voldoende goed onderzocht worden op de potentiële aanwezigheid van andere soorten.  
3
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 

jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.  
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Vleermuizen  

De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Alle 

vleermuissoorten hebben in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats verlaten en bezetten de 

zomerverblijfplaatsen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen en 

kraamkolonies. De onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar winter- en paarverblijven van 

vleermuizen.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële verblijfplaatsen van 

vleermuizen. Daarbij is o.a. gekeken naar potentiële verblijfplaatsen in de te slopen bebouwing en de te 

rooien beplanting. De geschiktheid van de bebouwing als verblijfplaats voor vleermuizen is onder andere 

beoordeeld op basis van bouwstijl, gebruikte bouwmaterialen en de staat van onderhoud. Bij mogelijke 

invliegopeningen is gekeken naar sporen die op het gebruik van de invliegopening duiden, zoals 

veegstrepen, afwezigheid van spinrag en uitwerpselen op de buitenmuur of onder mogelijke 

verblijfplaatsen. Er is tijdens het veldbezoek gebruik gemaakt van een batdetector (Pettersson D240x). 

 

De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 

bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied 

en met behulp van een batdetector. Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de periode dat vleermuizen 

foerageren of lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute.  

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Alle amfibieënsoorten 

hebben in deze tijd van het jaar de winterrustplaats verlaten en bezetten een zomerverblijfplaats of de 

voortplantingslocatie. Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede 

inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde 

inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening 

gehouden met de ligging van het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van 

verschillende amfibieënsoorten. 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten als 

reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften 

(oeveraas) en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat 

vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt. 

Het is niet aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het 

normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden 

zoogdieren en reptielen.  
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5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 

waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 

deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 

plantensoorten.  

 

Vogels  

Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 

plangebied als foerageergebied en er nestelen vermoedelijk ieder voorjaar vogels in de beplanting in het 

plangebied. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, zanglijster, houtduif, zwarte 

kraai, groenling, tjiftjaf, koolmees, pimpelmees en zwartkop. Voorgenoemde soorten nestelen in bomen, 

struiken en dichte vegetatie op de grond. De bebouwing in het plangebied wordt als een ongeschikte 

nestplaats voor de huismus beschouwd. Er zijn in het plangebied geen nesten van de buizerd, sperwer of 

havik aangetroffen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat ransuilen een nestplaats bezetten in het 

plangebied.  

Door het rooien van de beplanting tijdens de voortplantingsperiode van vogels, worden mogelijk bezette 

nesten beschadigd en vernield en worden mogelijk (jonge) vogels verwond en gedood. De functie van het 

plangebied als foerageergebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting tijdens de voortplantingsperiode. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 

behoort waarschijnlijk wel tot het functionele leefgebied van verschillende algemene en weinig kritische 

grondgebonden zoogdiersoorten als mol, egel, huisspitsmuis, huismuis, bruine rat en vos. Voorgenoemde 

soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als 

mol, bruine rat, huismuis en huisspitsmuis er een rust- en/of voortplantingslocatie. Deze soorten kunnen 

een rust en/of voortplantingslocatie bezetten in holen in de grond (mol en bruine rat), in toegankelijke 

gebouwen en in/onder opgeslagen goederen/groenafval. Gelet op de goede staat van onderhoud, ligt het 

niet voor de hand dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of verblijfplaats bezetten in de gebouwen. 

Er zijn in het plangebied geen marterachtigen waargenomen en er zijn geen potentiële verblijfplaatsen van 

steen- of boommarter aangetroffen. Geschikte verblijfplaatsen voor boommarter, zoals holen bomen of 

takkenbossen ontbreken in het plangebied en de bebouwing in het plangebied is ontoegankelijk voor 

boom- en steenmarter.  

 

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Gelet op de geringe 

oppervlakte beplanting, gaat het daarbij hooguit om enkele individuen. Door uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten blijft de functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied 

voorkomende soorten waarschijnlijk behouden al zal de betekenis ervan afnemen door het omvormen van 

bos/plantsoen in erfverharding, bebouwing en sportterrein.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting en bouwrijp maken bouwplaats. 

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden die 

op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in het plangebied duiden. Er zijn in het 

plangebied geen bomen met potentiële verblijfplaatsen (holen of losse schors) waargenomen en de 

bebouwing wordt als een ongeschikte verblijfplaats beschouwd. De gebouwen beschikken vermoedelijk 
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over een holle spouw, maar potentiële invliegopeningen, zoals open stootvoegen of gaten en kieren tussen 

dak en buitenmuur, zijn niet aangetroffen. Het dakvlak sluit overal naadloos aan op de buitengevel 

waardoor vleermuizen geen verblijfplaats kunnen bezetten in de spouw. De sportaccommodaties 

beschikken over een brede boeiboord, maar deze vormt geen geschikte verblijfplaats of is volledig 

afgedicht met spinrag zodat het niet aannemelijk is dat vleermuizen daar een verblijfplaats achter bezetten.  

 

 
Detailopname van een kopgevel van het schoolgebouw. Er zijn in de buitengevel geen potentiële invliegopeningen zichtbaar. 

 

Door het slopen van de bebouwing en het rooien van de beplanting worden geen vleermuizen verwond of 

gedood worden geen rust- en/of voortplantingslocaties beschadigd of vernield. 

 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Foerageergebied  

Het veldbezoek is uitgevoerd tijdens de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van 

een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan wel een goede 

inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.  

 

Tijdens het veldbezoek zijn een foeragerende gewone dwergvleermuis en watervleermuis in het plangebied 

waargenomen. Deze soorten vlogen langs de opgaande beplanting naast het sportveld. Vleermuizen 

foerageren vermoedelijk rond de randen en kronen van de opgaande beplanting en rond de bebouwing.  

 

Gelet op het type beplanting en de beperkte oppervlakte is de betekenis van het plangebied als 

foerageergebied gering.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting.  

 

Vliegroute 

Het veldbezoek is uitgevoerd tijdens de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 

vliegroutes, al worden vliegroutes het meest intensief gebruikt net na het uitvliegen in de 

avondschemering, wanneer dieren vanuit de kolonie op weg zijn naar foerageergebied. Rond middernacht 

worden vliegroutes ook gebruikt, maar is het beeld diffuser omdat ook lokale dieren al foeragerend langs 

vliegen en er vliegbewegingen van en naar de kolonie kunnen plaats vinden waardoor het soms moeilijk is 

een langs vliegende vleermuizen op een vliegroute te onderscheiden van een foeragerende vleermuis. Op 

basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan wel 

een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied. Sommige 

vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 

verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
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elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 

rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  

 

Het plangebied vormt geen verbindend element in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 

geen onderdeel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 

geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.  

 

Mogelijk vormt de laanbeplanting ten zuiden van het plangebied een vliegroute voor vleermuizen, maar 

deze blijft behouden en wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 

beheer, behoort het plangebied mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig 

kritische amfibieënsoorten als kleine watersalamander, bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad. Deze 

soorten benutten de percelen opgaande beplanting mogelijk als foerageergebied, en ze bezetten er 

vermoedelijk een (winter)rustplaatsen. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. 

Amfibieën kunnen een winterrustplaats bezetten in holen in de grond en in/onder de strooisellaag.  

Het plangebied ligt binnen het normale verspreidingsgebied van de rugstreeppad. Individuen van de 

rugstreeppad kunnen binnen het normale verspreidingsgebied overal opduiken, zoals in sloten en 

slootkanten in het agrarisch cultuurland, in wegbermen, in bossen, stadsparken, sportterreinen en in tuinen 

in woonwijken en dus ook in de percelen opgaande beplanting in het plangebied. Daarbij gaat het in de 

regel om solitaire dieren die in lage dichtheden voorkomen.  

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten kunnen amfibieën verwond en gedood worden en 

kunnen (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield worden. Gelet op de ligging van het plangebied op 

enige afstand van geschikte voortplantingsplaatsen, is de betekenis van het plangebied als functioneel 

leefgebied vermoedelijk heel gering en worden door uitvoering van de voorgenomen plannen mogelijk 

slechts één of enkele amfibieën verwond of gedood. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten 

neemt de geschiktheid van het plangebied als foerageergebied mogelijk iets af. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting. 

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 

5.4 Toetsingskader 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 

beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 

evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 

verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 

doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 

vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 

ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Flevoland van kracht.  
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Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 

volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 

er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  

 

 

Zorgplicht  

Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 

voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

 

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 

de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 

veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 

 

Wettelijk kader 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 

3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 

en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

 

In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 

levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 

zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet de 

nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van bezette nesten en het verwonden/doden van vogels kan 

geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een 

in de wet genoemd wettelijk belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het 

beschadigen/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 

worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. De 

functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet 

beschermd.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode van vogels.  

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of 

gedood en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen 

activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied 

van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 

kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Foerageergebied  

De beplanting in het plangebied vormt geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen. Door uitvoering 

van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied mogelijk af 

omdat de randlengte beplanting afneemt, maar in de directe omgeving blijft voldoende gelijkwaardig 

foerageergebied behouden zodat bestaande verblijfplaatsen niet negatief beïnvloed worden. Het uitvoeren 

van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het 

functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 

mogen voeren in het kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen. 

 

Vliegroute 

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit 

aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen. 
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Grondgebonden zoogdieren  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en er worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de 

grondgebonden zoogdiersoorten die rust- en/of voortplantingslocaties in het plangebied bezetten geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 

voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd zoals de mol en bruine rat). De functie van het 

plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. Er hoeft 

geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 

aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. In 

het kader van de zorgplicht worden geen specifieke maatregelen voorgesteld.  

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen.   

 

Amfibieën  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 

worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de in het plangebied voorkomende 

soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en 

vernielen van (winter)rustplaatsen en voortplantingslocaties’. De functie van het plangebied als 

foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 

kader van de Wnb.  

 

Rugstreeppadden zijn in staat om snel nieuwe, vaak tijdelijke, voortplantingsplaatsen, zoals met water 

gevulde gaten of bandensporen, te benutten als voortplantingslocatie. Om te voorkomen dat deze 

beschermde soort een voortplantingsbiotoop gaat bezetten, dient bij de uitvoering van de plannen 

voorkomen te worden dat potentieel geschikte voortplantingslocaties in het plangebied ontstaan. Het 

terrein dient ‘vlak’ gehouden te worden, waardoor geen tijdelijke plassen of poelen kunnen ontstaan.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen.   

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 

faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 

andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  

 
Soortgroep Beschermde 

soorten planlocatie 

Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

foerageergebied   

Diverse soorten    Niet van toepassing; functie is niet 

beschermd 

Geen  

Grondgebonden zoogdieren; 

rust- en voortplantingslocaties 

Diverse soorten    Vrijstelling i.v.m. ruimtelijke 

ontwikkeling 

Geen 

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten (niet 

jaarrond beschermd) 

Diverse soorten  Art. 3.1 lid 1 & art. 3.1 lid 2 Beplanting rooien buiten de 

voortplantingsperiode van vogels 

Vogels; bezette nesten (jaarrond 

beschermd) 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen;  verblijfplaatsen  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 
Vleermuizen; foerageergebied  Mogelijk div. soorten Niet van toepassing.  Geen 

Vleermuizen; vliegroute Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 
Amfibieën; foerageergebied en 

(winter)rustplaats 

Mogelijk div. soorten Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling.  

Geen 

Amfibieën; voortplantingslocatie Niet aanwezig Niet van toepassing Geen voortplantingsbiotopen 

laten ontstaan tijdens de 

bouwfase voor de rugstreeppad  
Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing. Geen 
Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 

Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten4 geldt in Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 

soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 

doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 

van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 

en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 

zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, vleermuis-, 

amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar vermoedelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in de beplanting, 

bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en voortplantingslocatie en bezetten 

sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het 

plangebied.  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 

nest of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, dienen 

buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden.  

Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten die een (winter)rust- en/of voortplantingslocatie in 

het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 

‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). De functie 

van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied voorkomende vogel-, grondgebonden 

zoogdier- en amfibieënsoorten is niet beschermd. Geadviseerd wordt in tijdens de bouwfase nadrukkelijk 

rekening te houden met de rugstreeppad door te voorkomen dat geschikte voortplantingswateren ontstaan 

in het plangebied in de periode april-augustus.  

 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Uitvoering van de fysieke 

werkzaamheden hebben geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied en door uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten vindt er geen depositie van NOX op beschermde habitats in Natura2000-gebied 

plaats boven de grenswaarde (0,05 mol/ha/jaar).Dit geldt zowel voor de tijdelijke- als de gebruiksfase. De 

voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. 

 

Conclusie  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging van het plangebied buiten het 

Natuurnetwerk Nederland en op enige afstand van Natura2000-gebied, leiden de voorgenomen activiteiten 

niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor 

beschermde soorten en –gebieden.  

 

                                                             
4
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 2 

Toelichting Wet Natuurbescherming  

 

Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 

of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 

230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 

zijn voldaan: 

 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 

wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

 

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 

gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 

 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 

verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 

soort. 

 

Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 

intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 

houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 

zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

 

Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 

verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 

provinciale verordening.  

 

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 

en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.  

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 

 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer. 

 
Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Amfibiëen bruine kikker Rana temporaria 

Amfibiëen gewone pad Bufo bufo 

Amfibiëen kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 

Amfibiëen meerkikker Pelophylax ridibundus 

Amfibiëen middelste groene kikker/bastaard 

kikker 

Pelophylax kl. esculentus 

Zoogdieren-landzoogdieren aardmuis Microtus agrestis 

Zoogdieren-landzoogdieren bosmuis Apodemus sylvaticus 

Zoogdieren-landzoogdieren bunzing Mustela putorius 

Zoogdieren-landzoogdieren dwergmuis Micromys minutus 

Zoogdieren-landzoogdieren dwergspitsmuis Sorex minutus 

Zoogdieren-landzoogdieren egel Erinaceus europeus 

Zoogdieren-landzoogdieren gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Zoogdieren-landzoogdieren haas Lepus europeus 

Zoogdieren-landzoogdieren hermelijn Mustela erminea 

Zoogdieren-landzoogdieren huisspitsmuis Crocidura russula 

Zoogdieren-landzoogdieren konijn Oryctolagus cuniculus 

Zoogdieren-landzoogdieren ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 

Zoogdieren-landzoogdieren ree Capreolus capreolus 

Zoogdieren-landzoogdieren rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Zoogdieren-landzoogdieren tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 

Zoogdieren-landzoogdieren veldmuis Microtus arvalis 

Zoogdieren-landzoogdieren vos Vulpes vulpes 

Zoogdieren-landzoogdieren wezel Mustela nivalis 

Zoogdieren-landzoogdieren woelrat Arvicola terrestris 

Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Flevoland als gevolg van 

handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3.  

 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en 

stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische 

activiteiten.  

 

In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden 

herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof, 

door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. De herstelmaatregelen zijn gebaseerd op 

landelijk voor het PAS opgestelde herstelstrategieën. Agrarische ondernemers nemen bronmaatregelen in 

hun bedrijfsvoering om stikstofemissies omlaag te brengen, zoals aangepaste mestaanwending en het 

gebruik van veevoer met een andere samenstelling. Door de herstelmaatregelen en de daling van de 

stikstofdepositie door bestaand beleid en de extra bronmaatregelen ontstaat er ook ruimte voor nieuwe 

economische activiteiten. 

In het PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waar ten minste één stikstofgevoelig habitat 

voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 118 van de 160 Natura 

2000-gebieden.  

 

Waarom het PAS? 

In de Wet natuurbescherming staat, dat nieuwe economische activiteiten of uitbreidingen van bestaande 

activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden. Economische activiteiten 

kunnen leiden tot een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden. Sommige beschermde 

plantensoorten groeien alleen in voedselarme omstandigheden. Stikstof zorgt voor voedselrijkere grond, 

waardoor deze beschermde soorten kunnen verdwijnen en ook de diversiteit van plantensoorten 

achteruitgaat. Hierdoor was er lange tijd vaak geen toestemming gegeven om in de buurt van Natura 2000-

gebieden iets te ondernemen wat stikstof veroorzaakt. 

Op landelijk niveau daalt de neerslag van stikstof al langere tijd, maar het was moeilijk te bewijzen dat een 

afzonderlijke activiteit geen kwaad kan voor de natuur. Daarom zijn er in 2008 aanbevelingen gedaan om 

dit probleem op te lossen met een programmatische benadering. Hieruit ontstond het PAS, dat op 1 juli 

2015 van start is gegaan. 

 

Programmatische aanpak 

Het PAS geldt voor 118 Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur (de PAS-gebieden). Het PAS 

verbindt ecologische en economische doelen. Die totaalaanpak is goed voor natuur, landbouw, industrie én 

de maatschappij. 

 

Het PAS geeft ruimte aan economische ontwikkelingen. Dit kan, omdat de neerslag van stikstof daalt door 

bestaand beleid en extra maatregelen. Zo komt er minder stikstofdruk op Natura 2000-gebieden. Ook 

worden er herstelmaatregelen genomen in de Natura 2000-gebieden om natuur te behouden en te 

versterken. 

 

Als een activiteit op basis van het PAS toestemming krijgt, betekent dit dat de activiteit de natuur in het 

betreffende Natura 2000-gebied niet bedreigt. De initiatiefnemer hoeft dan geen aanvullende 

onderbouwing te geven. Dit is een ander voordeel van het PAS: er zijn minder administratieve lasten. 

 

Het PAS is relevant voor iedereen die uitstoot van stikstof veroorzaakt (initiatiefnemers), betrokken is bij 

het verlenen van vergunningen (overheden) en bij natuurbeheer (eigenaren en beheerders van 

natuurterreinen). 

 

Verdieping: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/   
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Bijlage 4. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 5. Geraadpleegde bronnen: 

 

Internet: 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

 

https://calculator.aerius.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
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Bijlage 6 & 7 Aeriusberekeningen  

 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RyAzj2qCnEvU (18 september 2018)

pagina 1/8



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Natuurbank Overijssel Sportweg 52, 8313 AR  Rutten

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Multifunctionele accommodatie
Sportweg 52 Rutten

RyAzj2qCnEvU

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

18 september 2018, 16:25 2018 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 300,00 kg/j 150,00 kg/j -150,00 kg/j

NH3 - - -

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting samenvoegen locatie kinderopvang, basisschool en sportaccommodatie in Multifunctionele accommodatie

RyAzj2qCnEvU (18 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor eigen
gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

cv Buitenom 1
Energie | Energie

- 100,00 kg/j

cv Buitenom 87
Energie | Energie

- 100,00 kg/j

cv Sportweg 52
Energie | Energie

- 100,00 kg/j

RyAzj2qCnEvU (18 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor eigen
gebruik
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Locatie
Situatie 2

Emissie
Situatie 2

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Energie | Energie

- 150,00 kg/j

RyAzj2qCnEvU (18 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor eigen
gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectverschil Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

RyAzj2qCnEvU (18 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor eigen
gebruik
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam cv Buitenom 1
Locatie (X,Y) 175739, 535405
Uitstoothoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,100 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 100,00 kg/j

Naam cv Buitenom 87
Locatie (X,Y) 175796, 535049
Uitstoothoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,100 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 100,00 kg/j

Naam cv Sportweg 52
Locatie (X,Y) 175762, 535083
Uitstoothoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,100 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 100,00 kg/j

RyAzj2qCnEvU (18 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor eigen
gebruik
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Emissie
(per bron)

Situatie 2

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 175717, 535096
Uitstoothoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,200 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 150,00 kg/j

RyAzj2qCnEvU (18 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor eigen
gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180822_4e9c9cd914

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RyAzj2qCnEvU (18 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor eigen
gebruik
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rn2EUwjd5mrP (18 september 2018)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Natuurbank Overijssel Sportweg 52, 8313AR Rutten

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Multifyunctionele
accommodatie sportweg 52
Rutten_bouwfase

Rn2EUwjd5mrP

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

18 september 2018, 17:02 2018 Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar Duur in jaren

2018 1

Totale emissie Situatie 1

NOx 30,13 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting samenvoegen locatie kinderopvang, basisschool en sportaccommodatie in Multifunctionele accommodatie

Rn2EUwjd5mrP (18 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

vervoersbewegingen bouwfase
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 14,26 kg/j

bouwfase
Mobiele werktuigen | Delfstoffenwinning

- 15,87 kg/j

Rn2EUwjd5mrP (18 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam vervoersbewegingen bouwfase
Locatie (X,Y) 175958, 537744
NOx 14,26 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 NOx
NH3

6,92 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

6,73 kg/j
< 1 kg/j

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 175680, 535090
NOx 15,87 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III B, 75 –
130 kW, bouwjaar
2012/01, Cat. M

inzet mob kraan sloop 500 NOx 5,44 kg/j

STAGE III B, 75 –
130 kW, bouwjaar
2012/01, Cat. M

inzet mob kraan
bouwrijp maken

360 NOx 3,91 kg/j

STAGE III B, 75 –
130 kW, bouwjaar
2012/01, Cat. M

inzet hijskraan 600 NOx 6,52 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180822_4e9c9cd914

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Rn2EUwjd5mrP (18 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Bijlage 4 Standaard waterparagraaf 
  



datum 6-6-2018
dossiercode    20180606-37-18031

Geachte heer/mevrouw Lex Bechtel,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch gegenereerd op
basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de voor uw plan relevante
waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk
laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen
aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk vooroverleg, als
bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet indienen bij Waterschap
Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of een afspraak te maken.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening
1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijn de waterhuishoudkundige
aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument
om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de
waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de normale procedure.
Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De procedure geen
waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee
procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief
vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze
uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het overleg.

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie waterthema's
'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt, dat het vertrekpunt vormt
bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden
waarop deze gebaseerd zijn.

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf



2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze bedreiging. Het
waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen
anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten compartimenteringsdijk, scheidt
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken. Buitendijkse regionale keringen beschermen
buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er geen
uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
 Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen.
De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een
dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied toegevoegd. 

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte
nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,5% van

* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan betekent dit dat uw
plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied verschillen.

Bij de aanleg van oppervlakkige berging in de vorm van infiltratiebermen of wadi's is de bergingsnorm niet toepasbaar. Met behulp van een
maatwerkberekening moet worden aangetoond dat bij maatgevende gebeurtenissen de alternatieve berging voldoende compensatie biedt. De
huidige afvoersituatie mag niet verslechteren. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het realiseren van het
(maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar dat de
feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en
reageren in extreme situaties.



Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten
aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de internetsite 
www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.

In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken
en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is.

Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het waterschap betrokken
wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke
goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.

[/ALS_kunstwerken=ja]

Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar moeten zijn. Ter
plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van bruggen in plaats van duikers.
In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in
(hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte van maximaal 50 meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide
zijkanten niet voldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1 of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.

Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) richting gemaal en bergingslocaties hebben de duikers:

● een maximale opstuwing van 2 cm bij een maatgevende afvoer van 1,5 l/s/ha;
● bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel;
● een bodem die bij voorkeur minimaal 10 cm boven de waterbodem ligt.

Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.

De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) voor duikers en onbeschoeide watergangen
bedraagt:

● 0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond;
● 0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen;
● 0,20 - 0,50 m/s voor grof zand;
● 0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.

Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient
te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.

Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking.
Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Begroeiing in de watergang;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Bodemgrondslag;
● Hellingsgraad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:

● Begroeiing rondom het onderhoudspad;



● Breedte onderhoudspad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang dient in het
geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:

● Bodembreedte van minimaal 1 meter;
● Diepte van minimaal 1,2 meter;
● Waterbreedte van minimaal 7 meter;
● Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
● Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
● Te water plaats.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking.
Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Bodembreedte;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Diepte;
● Doorvaarhoogte;
● Hellingsgraad onderwatertalud;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp te waterlaat plaats:

● Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
● Bodemgrondslag;
● Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap);
● Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
● Taludhelling.

Het is belangrijk dat al dan niet particuliere voorzieningen zoals wadi's, vijvers en waterpartijen die specifiek bedoeld zijn voor de berging
van regenwater daadwerkelijk aangelegd en goed onderhouden worden zodat de functie aanwezig is en behouden blijft. Gemeenten zullen
hier vanuit hun zorgplicht voor de verwerking van regenwater op toe moeten zien.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levensduur te hebben als de beschoeiing zelf.

2.2.3 Anticiperen op watertekort

Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de
nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen
echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.

Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.

Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen.

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

Streefbeeld 
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.

Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van wateren, door ruimtelijk
ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor verslechtering van ecologische



omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het waterschap. Bij compensatie van delen van
KRW-waterlichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen worden die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met
de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water. Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten
hetzelfde watersysteem uitgevoerd worden.

 

Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve van de
waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.

[ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en ondiepe
waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide typen is een goede
verhouding tussen ondiepe en dieper delen noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch functioneren.

Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn verdiepingen
van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de voorkeur worden gegeven aan een
geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 - 2,5 m diep. 15
tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het areaal is dus ondieper dan
1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3
meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep (afhankelijk
van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld
 Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.

In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan
ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien
hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning nodig.

Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden verboden door het
waterschap.[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld
 Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt
met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in of in de
nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.

Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.

 

___________________________________________________________________________________

Verklaring



Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

 

De WaterToets 2017



Bestemmingsplan “Rutten – MFA Rutten” 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

51 

Bijlage 5 Vooroverlegreactie Provincie Flevoland 
  



Vooroverlegreactie Provincie Flevoland bestemmingsplan ‘Rutten, MFA Rutten’ 
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Bijlage 6 Vooroverlegreactie Waterschap Zuiderzeeland 
  



DATUM BEHANDELD  DOOR  

14 augustus 2018 mw. I. Gorlee   
   

 D IRECT  NUMMER  

 06-46 91 99 07   

   

 

 

 

 
  
 Gemeente Noordoostpolder 
 De heer K.H. de Jong 
 Postbus 155 

8300 AD  EMMELOORD 

 
  
  
  

 

ADRES  WATERSCHAPSHUIS   

Postbus 229 - 8200 AE  Lelystad 

Lindelaan 20 - 8224 KT  Lelystad 

www.zuiderzeeland.nl 

T (0320) 274 911 

waterschap@zuiderzeeland.nl 
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541889  

  

BIJLAGEN  

1  

  
UW BRIEF VAN  

4 juli 2018  

UW KENMERK  

  

VERZONDEN  
  

  

  

  

  

 

Geachte heer De Jong, 

 

In het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. van 

het Besluit ruimtelijke ordening, hebben wij van u het concept bestemmingsplan 

‘Rutten, MFA Rutten’ ontvangen. Via deze brief geven wij een reactie op het plan. 

 

Algemene indruk 

Het bestemmingsplan regelt de realisatie van een nieuwe multifunctionele 

accommodatie (scholen, kinderopvang, sport en dorpshuis) ter plaatse van en in 

 e omgeving van bestaande maatschappelijke accommodaties. 

 

Door middel van de digitale watertoets heeft u van Waterschap Zuiderzeeland 

voor het plangebied een digitaal wateradvies en uitgangspuntennotitie 

ontvangen. Uit de betreffende watertoets is de normale procedure naar voren 

gekomen. Wij zien in de waterparagraaf van de toelichting op het concept 

bestemmingsplan graag nog een aanvulling en nadere uitwerking voor de 

beleidsthema’s Voldoende water en Schoon water. Zie hiervoor onderstaande 

opmerkingen. 

 

Inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten 

 

Voldoende water 

 

Wateroverlast 

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling 

van de afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het verharde oppervlak 

als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende 

maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling 

op omliggende gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het water-

systeem blijft behouden. 

 

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied; bij een netto toename in ver-

hard oppervlak van 750 m² of meer is sprake van noodzaak tot compenseren 

voor deze toename. In de samenvatting van de digitale watertoets is in dit kader 

aangegeven dat het verhard oppervlak als gevolg van de ontwikkeling netto met 

1.513,5 m² toeneemt. Deze informatie is echter niet opgenomen in de water-

paragraaf, en ook een kwantificering van de compensatieopgave op basis van de 

bergingsnorm (5,5%) ontbreekt.  

Uitgaande van een maximaal bebouwingspercentage van 75% van het nieuwe 

bouwvlak komt dit ongeveer overeen met wat in de digitale watertoets is in-

gevuld.  

Verder is niet duidelijk of en hoe het nieuwe schoolplein verhard wordt en of 

bestaande bebouwing wordt gesloopt.  
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Wij zijn positief over het voornemen om mogelijke maatregelen te bezien voor 

het vasthouden en infiltreren van hemelwater, zoals het aanbrengen van 

waterdoorlatende verharding. Hierdoor wordt een compensatieopgave ver-

minderd. Het waterschap denkt graag mee over lokale mogelijkheden bij een 

netto toename in verharding. 

 

Goed functionerend watersysteem 

In het plangebied zullen bouwwerkzaamheden plaatsvinden en zal mogelijk 

nieuw oppervlaktewater gerealiseerd worden. In dat kader zien wij het volgende 

aandachtspunt: 

 

Opbarstrisico en/of aansnijden van Pleistoceen zandpakket 

Op basis van een indicatief onderzoek is het plangebied gelegen in een gebied 

met een substantieel risico op opbarsten van de grond bij minder dan 100 cm 

ontgraving ten opzichte van het maaiveld.  

 

Opbarsten of (bijna) aansnijden van het pleistocene zandpakket dient voorkomen 

te worden vanwege de kans op bodeminstabiliteit. 

 

Advies 

Gelezen het voorgaande willen wij de initiatiefnemer adviseren om een 

vervolgonderzoek uit te voeren naar het opbarstrisico ter plaatse, alvorens 

overgegaan wordt op het ontgraven van de grond. 

 

Conclusie Voldoende water 

Wij verzoeken om de tekst te verduidelijken en aan te vullen, rekening houdend 

met bovengenoemde opmerkingen ten aanzien van de onderwerpen waterover-

last en opbarstrisico. 

 

Schoon water 

 

In de waterparagraaf is niet vermeld of uitlogende bouwmaterialen kunnen 

worden toegepast. Omdat hemelwater van de verharde oppervlakken mogelijk 

in oppervlaktewater terecht kunnen komen zien we graag een aanvullende toe-

lichting hierop in de tekst. Wanneer hierover nog onduidelijkheid bestaat dan kan 

dit benoemd worden. 

 

Vervolg 

Indien bovenstaande opmerkingen worden verwerkt in de toelichting op het 

bestemmingsplan dan kunt u deze brief als een positief wateradvies beschouwen. 

Wij zien het ontwerpbestemmingsplan ‘Rutten, MFA Rutten’ dan met vertrouwen 

tegemoet. 

 

Vervolg voor de initiatiefnemer 

Wij vragen u de betreffende afdeling(en) binnen de gemeente erop te attenderen 

dat voor de ontwikkeling diverse meld- en/of vergunningsplichten bestaan voor 

handelingen in of nabij het watersysteem. Hiervoor verwijzen wij naar de bijlage 

bij deze brief. 
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Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of 

opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Gorlee via het e-mail-

adres i.gorlee@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer (0320) 274 911. 

 

Hoogachtend, 

 

het college van Dijkgraaf en Heemraden, 

namens dit college, 

 

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies 

en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling, 

Advies en Regie, 

 

 

 

 

mevrouw ing. J.P. Borneman. 

 

 



 

 

Bijlage: Vervolg voor de initiatiefnemer 

 

In verband met de voorgenomen wijzigingen kan het noodzakelijk zijn maatregelen te treffen, teneinde nadelige gevolgen voor waterstaatswerken en het 

milieu te voorkomen (dan wel te beperken). U als initiatiefnemer bent hiervoor verantwoordelijk, alsmede voor het tijdig indienen van de nodigde 

meldingen en/of aanvragen hiertoe. Voor het realiseren van het plan zijn de volgende meldingen en/of aanvragen (mogelijk) aan de orde ten aanzien van 

de wateraspecten: 

 

 Werkzaamheden/activiteiten Wet-/regelgeving Proceduretermijn 

Waterstaatswerken 

- aanleggen waterberging ter compensatie toename 

verhard oppervlak 

- graven watergang(en) 

- aanbrengen lozingspijp(en) in talud watergang 

vergunningplicht op basis van de Waterwet 

en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 

(OLO) 

8 weken 

Grondwater 

 bij uitvoeren bronnering tijdens civieltechnische werken, dit betreft:  

- onttrekken van grondwater meld- of vergunningplicht* op basis van de 

Waterwet en de Keur Waterschap 

Zuiderzeeland 2017 (OLO) 

4 of 8 weken 

- lozen van grondwater meldplicht op basis van het Besluit lozen 

buiten inrichtingen of vergunningplicht* op 

basis van de Waterwet (OLO) 

4 of 8 weken 

Lozingen 

- lozen afvalwater: lozen hemelwater nieuw(e) 

dak(en), parkeerterrein 

meldplicht op basis van het Besluit lozen 

buiten inrichtingen en/of vergunningplicht op 

basis van de Waterwet (OLO) 

4, 8 of 26 weken 

* afhankelijk van het debiet geldt een meld- of vergunningplicht 

 

Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning of het indienen van een melding verwijzen wij de initiatiefnemer naar de website van 

Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl of het Omgevingsloket online (OLO, www.omgevingsloket.nl). Bepaalde meldingen kunnen ook worden 

ingediend via het webformulier op de website van Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl. Bij meerdere meldingen en/of aanvragen kunnen 

deze mogelijk gecombineerd worden. Informeer hierover bij het team Waterprocedures. 

 

Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning of het indienen van een melding kan contact worden opgenomen met het team 

Waterprocedures van het waterschap via e-mailadres waterprocedures@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-11 32 41 78, b.g.g. (0320) 274 911. 
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Bijlage 7 Zienswijzennota 

 
 



Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan ‘Rutten, 

MFA Rutten’ 

 

Zienswijze , ontvangen 7 december 2018 

[Indiener] geeft aan dat het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om nieuwe 

bebouwing te realiseren waarbij het onder meer gaat om het huisvesten van diverse 

maatschappelijke activiteiten. Dat er voorts besloten is om geen milieueffectrapport op te 

stellen. 

 

[Indiener] exploiteert een agrarisch bedrijf waarvan de teeltgronden direct grenzen aan 

het plangebied. Het plan voorziet aldus [indiener] in het realiseren van hindergevoelige 

activiteiten en/of objecten op zeer korte afstand van de agrarische gronden. De 

betreffende gronden worden gebruikt voor de teelt van gewassen waarbij 

gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. [Indiener] stelt dat in het plan geen 

rekening wordt gehouden met een spuitzone. In de toelichting van het plan wordt 

volgens [indiener] in het geheel geen aandacht geschonken aan de gevolgen van het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de aangrenzende agrarische gronden. In 

het kader van een goede ruimtelijke ordening is het aldus [indiener] van belang dat 

rekening wordt gehouden met het gebruik en de mogelijkheden van de aangrenzende 

gronden en/of gebouwen. Bij het opstellen van een bestemmingsplan en in dit kader 

toekennen van hindergevoelige activiteiten en/of objecten had volgens [indiener] in dit 

kader rekenschap moeten worden gegeven aan het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen in de open lucht. 

 

[Indiener] concludeert het ontwerpbestemmingsplan niet met de vereiste zorgvuldigheid 

is opgesteld. Voor [indiener] is van belang is dat, rekeninghoudend met een spuitzone 

van 50 meter, voldoende afstand wordt aangehouden ten opzichte van de betreffende 

agrarische percelen van reclamant. [Indiener] is van mening dat het bestemmingsplan, 

zoals in het ontwerp bekend is gemaakt, niet ongewijzigd kan worden vastgesteld. 

 

Gemeentelijke reactie 

Naar aanleiding van de zienswijze zijn er gesprekken gevoerd met indiener. Uitkomst van 

deze gesprekken is dat het ontwerp van het schoolplein iets verkleind wordt. Dit betekent 

dat de oorspronkelijke bestemming ‘Bos’ intact blijft. De afstand van de bestemming 

‘Maatschappelijk’ tot het perceel van [indiener] (circa 22m) blijft gelijk aan de afstand 

van het perceel tot de voorgaande bestemming ‘Sport’. Zo komen er geen gevoelige 

functies dichter op het bedrijf van [indiener] en wordt de bedrijfsvoering niet meer dan in 

de huidige situatie beperkt door de aanwezigheid van gevoelige functies. In paragraaf 

5.5.3 van de toelichting van het bestemmingsplan is naar aanleiding van de zienswijze 

een aanvullende passage opgenomen waarin de uitvoerbaarheid van het plan op het 

aspect gewasbestrijdingsmiddelen besproken wordt. 

 

In de gesprekken met indiener is ook naar voren gekomen dat er zorgen zijn over het 

goede woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe MFA en het bijbehorende 

schoolplein. De gemeente heeft nader onderzoek uitgezet naar de invloed van de 

gewasbeschermingsmiddelen op het goede woon- en leefklimaat ter plaatse van de 

nieuwe functies. Met [indiener] is afgesproken dat indien uit dit onderzoek blijkt dat een 

maatregel getroffen moet worden de gemeente hier uitvoering aan zal geven. Mocht dit 

zijn in de vorm van een groenblijvende haag dan kan dit binnen de bestaande bosstrook 

direct buiten het plangebied binnen de daar geldende bestemming ‘Bos’ uitgevoerd 

worden. [Indiener] heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de gemaakte afspraken. 

 

Zowel de verbeelding als de toelichting van het bestemmingsplan worden aangepast naar 

aanleiding van de ingediende zienswijze. 

 



Rutten - MFA Rutten 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan 'Rutten - MFA Rutten' met identificatienummer NL.IMRO.0171.BP0617-VS01 van de 
gemeente Noordoostpolder; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

1.3  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.4  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft; 

1.5  bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.6  bedrijf 
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en 
verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel 
van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of 
herstelde goederen dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen; 

1.7  bedrijfswoning 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een 
persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is; 

1.8  bestaand 
a. met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in ontwerp ter visie leggen 

van het plan; 
b. met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het plan; 

1.9  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.10  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.11  bevoegd gezag 
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning; 
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1.12  bijbehorend bouwwerk 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander 
bouwwerk met een dak; 

1.13  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

1.14  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak; 

1.15  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 
is toegelaten; 

1.16  bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel; 

1.17  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.18  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.19  dienstverlening 
het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden; 

1.20  evenement 
een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of vermaak, feesten en 
muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge regelgeving een melding moet worden gedaan 
dan wel vergunning of ontheffing moet worden aangevraagd en verleend; 

1.21  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt; 

1.22  hoofdgebouw 
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is; 

1.23  horeca 
een bedrijf dat is gericht op het verstrekken van maaltijden en dranken voor gebruik ter plaatse 
(restaurantbedrijf), waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, automaten, theehuizen, 
broodjeszaken en dergelijke; 



Bestemmingsplan “Rutten – MFA Rutten” 
Vastgesteld 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

6 

1.24  maatschappelijke voorzieningen 
het verlenen van diensten in de medische, sociale, educatieve, culturele, religieuze en administratieve sfeer en 
andere vormen van dienstverlening, die een min of meer openbaar karakter hebben, alsmede een 
kinderopvang en buitenschoolse opvang; 

1.25  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden 
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen 
de handhaving dan wel de realisering van de bestemming; 

1.26  nutsvoorziening 
een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoals een gas- en elektriciteitsbedrijf, dat opereert in een sector 
die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het belangrijke producten of diensten ten nutte van het 
publiek levert; 

1.27  omgevingsvergunning 
vergunning, zoals bedoeld in artikel 1.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

1.28  ondergeschikte functie 
functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden gebruikt; 

1.29  onderkomens 
voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en kampeermiddelen; 

1.30  prostitutie 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen 
vergoeding; 

1.31  seksinrichting 
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. 
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische 
massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in 
combinatie met elkaar; 

1.32  sportkantine 
een verblijfslocatie waarin de verstrekking van drank- en etenswaren gericht is op gebruikers van de 
sportvoorziening; 

1.33  verbeelding/plankaart 
a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan; 
b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart); 

1.34  voorgevel 
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg 
grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel; 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  bebouwingspercentage 
het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden; 

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.3  de dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.4  de goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel; 

2.5  de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.7  het bebouwd oppervlak van een bouwperceel 
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen; 

2.8  peil 
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg; 
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw; 
c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, een door of 

namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Maatschappelijk 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen met als ondergeschikte functie de daarbij behorende horeca; 
b. sportvoorzieningen zoals sportkantines, douche- en kleedruimtes en bergingen; 
c. kunstwerken; 
d. evenementen; 
 

met daarbijbehorende: 

e. gebouwen; 
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
g. andere-werken; 
h. terreinen; 
i. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
j. groenvoorzieningen; 
k. nutsvoorzieningen; 
l. parkeervoorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met 
inachtneming van de volgende regels. 

3.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels: 

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 
b. de maximale bouwhoogte mag niet hoger zijn dan op de verbeelding is aangegeven. 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde 
daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van kunstwerken, licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen; 
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen. 
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Artikel 4  Sport 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. sport- en speelvoorzieningen, niet zijnde voorzieningen voor gemotoriseerde en gemechaniseerde 
sporten en sporten met dieren; 

b. wegen en paden; 
c. kunstwerken; 
d. evenementen; 
 

met daarbijbehorende: 

e. gebouwen, een bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken daar niet onder begrepen; 
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
g. geluidwerende voorzieningen; 
h. andere-werken; 
i. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
j. nutsvoorzieningen; 
k. groenvoorzieningen; 
l. parkeervoorzieningen 

4.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met 
inachtneming van de volgende regels. 

4.2.1  Gebouwen 

Voor gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen zijn niet toegestaan; 
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen, zoals een berging en dug-out worden gebouwd 

met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 40 m2; 
c. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen; 
d. een gebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het parkeren of stallen 

van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd, indien uit de aanvraag om omgevingsvergunning blijkt 
dat voldoende parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd. 

4.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en ballenvangers mag niet meer dan 18 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van tribunes mag niet meer dan 8 m bedragen; 
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 6  Algemene bouwregels 

6.1  Bestaande maten 

Op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met afwijkingen in maten. 
afmetingen en/of afstanden mag gehandhaafd worden. 
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels 

7.1  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten gebruiken 
van: 

a. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting; 
b. gebouwen ten behoeve van een uitvaartcentrum of crematorium; 
c. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte; 
d. omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger wonen dan wel onzelfstandige 

woonruimte; 
e. gronden als staanplaats voor onderkomens; 
f. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en 

producten, voor zover niet noodzakelijk in verband met het normale beheer en onderhoud van de 
gronden. 
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van: 

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 
afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende bouwwerken; 

b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen 
onderling in geringe mate wordt aangepast; 

c. de bestemmingsregels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van 
de bestemmingsgrenzen, indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten 
opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een 
geringe afwijking vergt; 

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan 
dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m; 

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan 
dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 
40 m; 

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 
(bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 
lichtkappen, wordt vergroot mits: 
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt; 
2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt. 
 



Bestemmingsplan “Rutten – MFA Rutten” 
Vastgesteld 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

14 

Artikel 9  Overige regels 

9.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van dit plan. 

9.2  Voldoende parkeergelegenheid 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden 
gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid 
is voorzien en in stand wordt gehouden. 

b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van de normen als vastgelegd in de van toepassing zijnde 
gemeentelijke Nota Parkeernormen (Bijlage 1) bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid. 

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en b en worden 
toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige 
afbreuk doet aan de parkeersituatie. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 10  Overgangsrecht 

10.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

10.2  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 10.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 10.1 met maximaal 10%. 

10.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken 

Lid 10.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

10.4  Overgangsrecht gebruik 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

10.5  Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 10.4, te veranderen of te laten 
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en 
omvang wordt verkleind. 

10.6  Verboden gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in 10.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

10.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 

Lid 10.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 11  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het bestemmingsplan 'Rutten - MFA Rutten'. 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016  



 

Gemaakt Genop 12/17/2015 10:26:00 AM 

 

Nota Parkeernormen 

Noordoostpolder 2016 

 
 

Gemeente Noordoostpolder 

Januari 2016 
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 

De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 1942 ontwikkeld als tweede grote stap in de 

ontwikkeling van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan ten grondslag lag was het ‘Centrale 

Plaatsen Model’ van Christaller. Dit model gaat uit van een gelaagde ruimtelijke organisatie, waarbij een 

hoofdplaats omringd wordt door nevenplaatsen, terwijl de hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een 

grotere kern vormt. Het geheel van agrarische kavels, verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is als 

zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als hoofdkern, met 

daaromheen de dorpen. De fiets stond bij de aanleg centraal. In het vooroorlogse ruimtelijk model werd 

nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto.  

Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede Wereldoorlog werd de 

auto -net als in de rest van Nederland- gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen en 

Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto een zeer belangrijke plaats 

verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Het voorzieningenniveau in de dorpen is gering is en neemt 

verder af. Inwoners daarom steeds meer aangewezen op Emmeloord voor hun boodschappen en andere 

voorzieningen.  

Vanwege de toegenomen automobiliteit zijn er op bepaalde plekken, op bepaalde momenten 

parkeerproblemen. Deze zijn de voorgaande jaren zo veel mogelijk opgepakt bij groot onderhoud, 

herinrichtingsplannen en via handhaving, zonder dat daar een duidelijk kader voor was. In het 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is daarom opgenomen dat er een parkeerbeleidsplan 

moet worden opgesteld, inclusief parkeernormen op maat. 

Voorliggende nota parkeernormen is een nadere uitwerking van het gemeentelijk parkeerbeleid. 

 

1.2 De aanleiding voor een nota parkeernormen 

Om bij ruimtelijke ontwikkeling een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd 

voorheen gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een landelijke 

richtlijn en geen vastgesteld beleid. 

Parkeernormen kunnen op diverse manieren worden vastgelegd om stedenbouwkundige plannen te 

kunnen toetsen. Parkeernormen kunnen enerzijds worden vastgelegd in bestemmingsplannen, anderzijds 

in de bouwverordening (artikel 2.5.30) of in apart beleid. Door de vaststelling van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) staan veranderingen op stapel als het gaat om het vastleggen van de parkeernormen als 

onderdeel van de stedenbouwkundige bepalingen. Per 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige 

bepalingen te vervallen en kunnen parkeernormen alleen nog via het bestemmingplan van kracht zijn door 

een voorwaardelijke verplichting.  

Belangrijk is de nieuwe juridische verankering van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Om die 

reden legt gemeente Noordoostpolder haar parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen. De Nota 

Parkeernormen is een document waar vanuit bestemmingsplannen naar verwezen moet worden. 

Voorliggende nota omvat parkeernormen voor de ruimtelijke functies die het meest voorkomen.  
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1.3 Opbouw Nota Parkeernormen 

Voor de verkeersaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen is het berekenen van de parkeerplaatsverplichting 

essentieel. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een initiatiefnemer moet 

aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. Deze systematiek staat beschreven in het volgende 

hoofdstuk. 

De parkeerplaatsverplichting wordt berekend aan de hand van vastgestelde parkeernormen. De 

parkeernormen die binnen de gemeente Noordoostpolder gelden zijn in hoofdstuk 3 ‘Parkeernormen voor 

auto’s en fietsen’ opgenomen.  
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2. Uitvoering parkeerverplichting  
 

2.1 Voldoen aan gemeentelijke parkeernormen 

Aan het invullen van de parkeerplaatsverplichting stelt de gemeente een aantal eisen. Zo zijn er regels 

over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is er een minimale fysieke maatvoering van 

parkeren op eigen terrein. 

 

Onderscheid bij verbouw, nieuwbouw of functiewijziging 

Er is onderscheid te maken tussen nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt 

de parkeerplaatsverplichting berekend aan de hand van de parkeernormentabel van hoofdstuk 3. Bij 

verbouwplannen, functiewijzigingen (zonder omgevingsvergunning) of uitbreidingsplannen wordt het aantal 

aantoonbaar toewijsbare parkeerplaatsen van de oude functie - met de bestaande bestemming - in 

mindering gebracht op de nieuwe parkeerplaatsverplichting (zoals berekend aan de hand van de 

parkeernormentabel van hoofdstuk 3). Dit is voldoende of levert een aanvullende parkeerplaatsverplichting 

of overschot op.  

De aanvrager dient ten behoeve van de berekening aan te leveren uit welke functies en bijbehorende 

oppervlakten het plan is opgebouwd. Bij een uitbreiding van een locatie wordt in eerste instantie alleen de 

uitbreiding getoetst. Wanneer de totale locatie, inclusief de uitbreiding, als geheel voldoende 

parkeerplaatsen heeft, voldoet het plan aan de parkeerplaatsverplichting conform deze Nota 

Parkeernormen.  

 

 

2.2 Stappenplan bepalen parkeerplaatsverplichting 

Het bepalen van de parkeerplaatsverplichting en de invulling van deze verplichting vindt plaats op basis 

van onderstaande vier stappen. 

 

2.2.1 Stap 1: bepalen parkeerbehoefte 

 

A. gebiedstypologie gemeente Noordoostpolder 

Welke parkeernormen er voor een gebied gelden is onder andere afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. 

De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per 

km²), kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is 

het aanbod - en de kwaliteit – van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met 

een lage OAD. Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen 

toegepast. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest 

bebouwde kom, buitengebied) van een gemeente.  

De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is 

echter een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het 

buitengebied hebben een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom is onderstaande verdeling in 

stedelijkheidsgraad van toepassing, gebaseerd op de OAD.  
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Gebiedstype Stedelijkheidsgraad Omgevingsadressendichtheid 

Emmeloord (bebouwde kom)  Matig stedelijk 1.000 tot 1.500 adressen per km²  

Rest gemeente  niet stedelijk minder dan 500 adressen per km².  

Tabel 2-1  Overzicht stedelijkheidsgraden Noordoostpolder 

De hoogte van de parkeernorm wordt ook bepaald door te kijken naar de stedelijke zone (centrum, schil, 

overig, buitengebied) van een gebied. Hoe dichter bij het centrum, des te beter normaliter de kwaliteit en 

het aanbod van overige vervoerswijzen en des te lager dus de parkeernorm. Noordoostpolder kenmerkt 

zich door een aantal te onderscheiden stedelijke zones. Dit zijn gebieden die qua geografische ligging, 

ruimtelijke kenmerken en stedelijke dichtheid zorgen voor een bepaald mobiliteitspatroon en bijbehorende 

parkeervraag. In onderstaande tabel zijn bovenstaande afwegingen overzichtelijk op een rij gezet. 

  

Gebiedsindeling Stedelijkheidsgraad  Stedelijke zones  

Emmeloord centrum
1
 Matig stedelijk Centrum 

Emmeloord rest bebouwde kom Matig stedelijk Rest bebouwde kom 

Overige kernen (bebouwde kom) Niet stedelijk Rest bebouwde kom 

Buitengebied  Niet stedelijk Buitengebied 

Tabel 2-2  Overzicht gebiedsindeling naar stedelijkheidsgraad en stedelijke zones Noordoostpolder. 

 

B. toepassing parkeernormen 

Op basis van publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) is een lijst met 

parkeernormen voor de gemeente Noordoostpolder opgesteld. De gemeente werkt binnen de kaders van 

het verkeer en vervoerbeleid met ‘vaste parkeernormen’ (zonder bandbreedte). Dit biedt duidelijkheid voor 

alle betrokkenen. Bij de realisatie van nieuwe functies is het belangrijk om te voorzien in voldoende 

parkeerplaatsen (vraagvolgend). In deze nota parkeernormen wordt daarom uitgegaan van parkeernormen 

die gebaseerd zijn op de huidige situatie van functies (zie tabellen in hoofdstuk 3). Bij de toepassing van 

parkeernormen voor functies die niet in deze tabellen zijn op genomen dient gebruik te worden gemaakt 

van de gemiddelde kencijfers zoals beschreven in publicatie 317 van het CROW.  
  

                                                      
1
 Emmeloord centrum omvat het gebied omgrensd door de volgende straat: Noordzijde, Kon. Julianastraat, 

Espelerlaan, Onder de Toren, Korte Dreef, Lange Dreef en Smedingplein. 



 

Pagina 8 van 18 

 

C. aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik parkeerplaatsen 

Bij de berekening van de parkeerplaatsverplichting wordt bij de ontwikkelingen van meerdere 

(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Bij meerdere functies kan er 

namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop gebruikers (bewoners, bezoekers, 

werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral 's avonds / nachts groot. 

Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaat. Dit 

biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze ruimte te laten benutten. Zo kan 

dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.  

 
Tabel 2-3  Aanwezigheidspercentage Noordoostpolder (op basis van het CROW Publicatie 317) 

 

D. reductiefactor parkeerplaatsen op bijbehorend terrein 

Een bouwplan dient in beginsel op eigen terrein aan de parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het 

begrip “parkeren op eigen terrein” wordt bedoeld: ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder 

het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het 

vigerende bestemmingsplan. Parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen worden niet altijd volledig 

meegerekend in de gerealiseerde parkeerplaatsen. Deze plaatsen worden immers vaak voor andere 

doeleinden gebruikt dan parkeren van auto’s (zie ook parkeerbeleidsplan). De mate waarin parkeren op 

eigen terrein wordt meegerekend (afhankelijk van de parkeervoorziening) is opgenomen in onderstaande 

tabel.  

Parkeervoorziening Theoretisch aantal Berekeningsaantal 

Enkele oprit zonder garage 1 0,8 

Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 

Garage zonder oprit (bij woning) 1 0,4 

Garagebox (niet bij woning) 1 0,5 

Garage met enkele oprit 2 1,0 

Garage met lange oprit 3 1,3 

Garage met dubbele oprit 3 1,8 

Tabel 2-4  Parkeren op eigen terrein 

Aanwezigheidspercentages    (dubbelgebruik    parkeervoorzieningen)

Functies werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

kantoor/bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0%

detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0%

grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 0%

supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0%

sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75%

sportfuncties buiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100%

bioscoop/theater/podium 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40%

sociaal medisch: 

arts/maatschap/therapeut/ 

consultatiebureau 100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10%

verpleeg- of 

verzorgingstehuis/aanleun- 

woning/verzorgingsflat 50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100%

ziekenhuispatiënten 

inclusief bezoekers 60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60%

ziekenhuis medewerkers 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40%

dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
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Een parkeervoorziening op bijbehorend terrein bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende fysieke 

maatvoering: 

• een enkele oprit is minimaal 5m lang en 3,5m breed; 

• een lange oprit is minimaal 10m lang en 3,5m breed; 

• een dubbele oprit is minimaal 4,5 meter breed; 

• een garage is minimaal 5m lang en 2,5m breed (binnenwerks); 

• een dubbele garage is minimaal 5m lang en 4,5m breed (binnenwerks); 

Ook moet de situering zodanig zijn dat het veilig in- en uitrijden is gewaarborgd.  

 

E. Afronding naar volledige parkeerplaatsen 

Het volgens deze parkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond 

tot een volledige parkeerplaats. 

 

2.2.2 Stap 2: aantonen parkeren op bijbehorend terrein 

Een aanvraag omgevingsvergunning dient in beginsel op het bijbehorend terrein aan de 

parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het begrip “parkeren op bijbehorend terrein” wordt bedoeld: 

“ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het vigerende bestemmingsplan en de 

vigerende bestemming.”  

Bij het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting op bijbehorend terrein, dient de aanvrager dit 

bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Deze inspanningsverplichting betekent het 

aantonen dat het aanleggen van parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm 

mogelijk is zonder dat dit het functioneren belemmert.  

 

2.2.3 Stap 3: onderzoek gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte 

Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het kan echter 

voorkomen dat er in de openbare ruimte op loopafstand een restcapaciteit bestaat, waarvan gebruik 

gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Een initiatiefnemer kan de gemeente verzoeken 

geen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar gebruik te maken van restcapaciteit in de 

openbare ruimte. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht. 

Als er bijvoorbeeld in de omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel 

of functie die niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is te onderzoeken 

of deze ruimte mag worden meegeteld bij de parkeerverplichting voor het initiatief. Dit is alleen mogelijk als 

de parkeerdruk in de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling, 

onder de 80% voor het centrum van Emmeloord en 90% voor de rest van de gemeente blijft (zie ook het 

Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder 2015-2025). Of deze ruimte er is, dient te blijken uit een door de 

initiatiefnemer aan te leveren representatief
2
 parkeeronderzoek. Als er binnen 5 jaar ontwikkelingen 

                                                      
2
 Representatief onderzoek bestaat uit: een door een objectieve partij (bij voorkeur een verkeerskundig adviesbureau) uitgevoerde 

parkeerdrukmeting op verschillende momenten, dagen en tijden (buiten vakantieperiode) en zeker tijdens periodes wanneer 

aanspraak gedaan gaat worden door de nieuwe ontwikkeling op de parkeercapaciteit. 
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worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied beïnvloeden, moet ook hiermee 

rekening worden gehouden. De wijze van onderzoek moet vooraf met de gemeente gecommuniceerd zijn. 

De bezettingsgraad van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving wordt door de gemeente getoetst bij 

het verzoek om afwijking van (een deel van) de parkeervraag.  

Wat een acceptabele loopafstand is, wordt beoordeeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en is 

afhankelijk van de functie en haar gebruikers, het specifieke gebied waar het bouwplan gerealiseerd wordt 

en een aantal ruimtelijke aspecten aan een looproute zoals sociale veiligheid, aantrekkelijkheid et cetera. 

De richtlijnen van het CROW voor acceptabele loopafstanden worden hierbij als leidraad gebruikt en zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstanden 

Wonen Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)
3
 

Winkelen Ca. 400 meter (5 minuten) 

Werken Ca. 500 meter (6 minuten) 

Ontspanning Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Gezondheidszorg Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Onderwijs Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Tabel 2-5  Richtlijn acceptabele loopafstanden 

 

2.2.4 Stap 4: onderzoek realiseren nieuwe parkeerruimte in de openbare ruimte 

De ingediende parkeerbehoefteberekening wordt door de gemeente gecontroleerd, zowel op de juiste 

toepasbaarheid van de parkeernormen en aanwezigheidspercentages als op de afwijkingsgronden van 

parkeren op eigen terrein. Wanneer de mogelijkheid niet aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen met 

bestaande parkeerplaatsen, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in 

de openbare ruimte aan te leggen. Bij het bepalen van een eventuele locatie moet rekening gehouden 

worden met: 

• De loopafstanden zoals geformuleerd in bovenstaande tabel. 

• De kwaliteit van de omgeving. De aanleg van extra parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Er dient altijd een integrale afweging gemaakt te 

worden met bijvoorbeeld het ruimtelijk- en groenbeleid.  

 

Het college gaat alleen akkoord met deze mogelijkheid op basis van de volgende voorwaarden: 

• De parkeerplaats kan ruimtelijk en verkeerstechnisch worden aangelegd. Maatgevend hierbij is onder 

andere de verkeersveiligheid en eventuele hinder die dit op kan leveren voor andere weggebruikers.  

• De gemeente wil deze ruimte niet als reserve houden voor het opvangen van al bestaande 

parkeertekorten of andere doeleinden.  

• Er vindt een ruimtelijke afweging plaats ten aanzien van de plaats en de hoeveelheid te realiseren 

parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een groenvoorziening.  

                                                      
3
 Bij een gemiddelde loopsnelheid van 5 kilometer per uur.  
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• De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van deze parkeerplaatsen worden in principe volledig 

gefinancierd door de initiatiefnemer. Dit zal door een (realisatie)overeenkomst tussen de gemeente en 

de aanvrager moeten worden geregeld. 

 

2.2.5 Vervolg: parkeeradvies 

Als een aanvraag omgevingsvergunning voorziet in voldoende parkeercapaciteit, dan wordt een positief 

advies afgegeven. 

Wanneer er geen fysieke mogelijkheden zijn om de parkeereis op bijbehorend terrein te realiseren of op 

acceptabele loopafstand in de openbare ruimte op te vangen of te realiseren conform de gestelde 

ontwerpeisen, dan wordt een negatief parkeeradvies voor de aanvraag omgevingsvergunning afgegeven 

op basis van het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting voor het betreffende bouwplan. De 

aanvraag omgevingsvergunning wordt op deze grond afgewezen. Het college van B&W kan eventueel via 

de hardheidsclausule afwijken van het negatieve parkeeradvies (zie paragraaf 2.3). 

 

2.3 Afwijkingsbevoegdheid college van B&W 

Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de voorwaardelijke verplichting aangaande parkeren; 

“indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit”. 

Het verlenen van vrijstelling voor de aanleg van parkeerplaatsen is voorbehouden voor “zeer” bijzondere 

omstandigheden. Deze omstandigheden zullen voornamelijk maatschappelijk-economisch van aard zijn. 

De afwijkingsbevoegdheid kan alleen door het college worden toegepast. Terughoudend gebruik van deze 

bevoegdheid is geboden. Er dient een zorgvuldige motivatie te worden opgesteld waarin de aantoonbare 

bijzondere omstandigheden en overwegende bezwaren uiteen worden gezet en waarom de 

afwijkingsbevoegdheid dan wordt toegepast. 

 

2.4 Overgangsregeling 

De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen: 

• Initiatieven waarvoor het college vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd 

met een parkeernorm welke is vastgelegd in een door het college geaccordeerd document, zoals een 

stedenbouwkundig plan c.q. programma van eisen / nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of 

exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het 

college geaccordeerde document.  

• Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de 

parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. 

• Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is 

ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is 

beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende 

parkeernormen.  
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2.5 Slotbepaling 

Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 

kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden 

zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’. 

Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke 

parkeerverplichtingen op te nemen. 

 

2.6 Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan 

moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door 

de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan 

(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een 

gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn 

aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel 

op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.” 

In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke 

parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit 

betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle 

bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment 

nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen 

die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de 

juridische regels van onderstaande strekking: “het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van 

functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat 

gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke 

parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het 

bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.  
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3. Parkeernormen Noordoostpolder 
 

 

3.1 Hoofdfunctie wonen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

koop vrijstaand woning 1,8 2,2 2,3 2,4 0,3 

koop twee-onder-een-kap woning 1,7 2,1 2,2 2,2 0,3 

koop, tussen/hoek woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

koop, etage, duur woning 1,6 2,0 2,1 2,1 0,3 

koop, etage, midden woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

koop, etage goedkoop woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huurhuis, vrije sector woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

huurhuis, sociale huur woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huur, etage, duur woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

huur, etage, midden/goedkoop woning 1,1 1,4 1,4 1,4 0,3 

kamerverhuur, zelfstandig kamer 0,6 0,7 0,7 0,7 0,2 

aanleunwoning/serviceflat Woning 1,0 1,1 1,2 1,2 0,3 

Voor een beroep aan huis / bedrijf aan huis wordt naast bovenstaande parkeervraag één extra 

parkeerplaats geëist. Hierbij is uitgegaan van beroepsuitoefening van één persoon zonder personeel welke 

beperkt bezoek ontvangt.  

 

 

3.2 Hoofdfunctie werken 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kantoor (zonder baliefunctie) 100 m2 
bvo 

1,6 2,1 2,6 2,6 5% 

kantoor (met baliefunctie) 
commerciële dienstverlening 

100 m2 
bvo 

2,1 2,9 3,6 3,6 20% 

bedrijf arbeidsintensief/ 
bezoekers extensief (industrie 

100 m2 
bvo 

1,6 2,4 2,4 2,4 5% 

bedrijf arbeidsextensief/ 
bezoekers extensief (bv loods) 

100 m2 
bvo 

0,7 1,1 1,1 1,1 5% 

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 
bvo 

1,3 1,9 2,0 2,0 5% 
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3.3 Hoofdfunctie winkels en boodschappen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

buurtsupermarkt 100 m2 bvo 1,9 3,5 4,3 - 89% 

discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 6,5 7,8 - 96% 

fullservice supermarkt 100 m2 bvo 
3,4 5,2 6,2 - 93% 

grote supermarkt 100 m2 bvo 
6,0 7,7 8,8 - 84% 

groothandel in 
levensmiddelen 100 m2 bvo 

- 
 

6,4 7,4 - 80% 

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 3,7 4,1 - 72% 

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,5 5,0 - 76% 

wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo - 5,1 5,6 - 79% 

weekmarkt m1 kraam 0,20 0,20 0,23 - 85% 

kringloopwinkel 100 m2 bvo - 1,9 2,0 2,3 89% 

bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,0 7,9 8,2 9,3 92% 

woonwinkel 100 m2 bvo 1,3 1,9 2,0 2,0 91% 

meubel/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,4 2,5 - 93% 

bouwmarkt 100 m2 bvo - 2,4 2,4 2,5 87% 

tuin-, groencentrum 100 m2 bvo - 2,6 2,7 2,9 89% 

 

 

3.4 Hoofdfunctie sport, cultuur en ontspanning 
 

 Eenheid Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,5 1,2 1,2 1,4 97% 

Museum 100 m2 bvo 0,6 1,1 1,1 - 95% 

Bioscoop 100 m2 bvo 3,2 11,2 11,2 13,7 94% 

filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 2,6 7,9 7,9 9,9 97% 

theater/schouwburg 100 m2 bvo 7,4 9,8 9,8 12,0 87% 

Casino 100 m2 bvo 5,7 6,5 6,5 8,0 86% 

bowlingcentrum per baan 1,6 2,8 2,8 2,8 89% 

biljart- en 
snookercentrum 

per tafel 0,9 1,4 1,4 1,8 87% 

dansstudio 100 m2 bvo 1,6 5,5 5,5 7,4 93% 

fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,4 4,8 4,8 6,5 87% 

fitnesscentrum 100 m2 bvo 1,7 6,3 6,3 7,4 90% 

wellnesscentrum 
(thermen etc.) 

100 m2 bvo - 9,3 9,3 10,3 99% 

sauna, hammam 100 m2 bvo 2,5 6,7 6,7 7,3 99% 

sporthal 100 m2 bvo 1,6 2,9 2,9 3,5 96% 

sportzaal 100 m2 bvo 1,2 2,8 2,9 3,6 94% 

tennishal 100 m2 bvo 0,3 0,5 0,5 0,5 87% 
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3.5 Hoofdfunctie horeca en (verblijfs)recreatie 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

camping  standplaats - - - 1,2 90% 

bungalowpark  bungalow - 1,7 1,7 2,1 91% 

café/bar/cafetaria 100 m² bvo 5,0 6,0 7,0 - 90% 

restaurant 100 m² bvo 9,0 13,0 15,0 - 80% 

discotheek 100 m² bvo 6,9 20,8 20,8 20,8 99% 

hotel 1ster 10 kamers 
0,4 2,4 2,5 4,5 77% 

hotel 2 sterren 10 kamers 
1,4 4,1 4,3 6,3 80% 

hotel 3 sterren 10 kamers 
2,1 5,0 5,2 6,8 77% 

hotel 4 sterren 10 kamers 
3,4 7,2 7,5 9,0 73% 

hotel 5 sterren 10 kamers 
5,3 10,6 11,0 12,6 65% 

 

 

3.6 Hoofdfunctie gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

huisartsenpraktijk  behandelkamer 2,1 3,0 3,3 3,3 57% 

apotheek apotheek 2,3 3,2 3,4 - 45% 

fysiotherapiepraktijk behandelkamer 1,3 1,8 2,0 2,0 57% 

consultatiebureau behandelkamer 1,4 1,9 2,2 2,2 50% 

consultatiebureau voor 
ouderen 

behandelkamer 1,3 1,9 2,0 2,2 38% 

tandartsenpraktijk behandelkamer 1,6 2,4 2,6 2,7 47% 

gezondheidscentrum behandelkamer 1,6 2,2 2,5 2,5 55% 

religiegebouw per zitplaats 0,2 0,2 0,2 -  

verpleeg- en 
verzorgingstehuis 

wooneenheid 0,6 0,6 0,6 - 60% 

ziekenhuis 100m² bvo 1,4 1,7 1,9 2,0 29% 
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3.7 Hoofdfunctie onderwijs 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kinderdagverblijf  
(exclusief K&R) 100 m²2 bvo 

1,0 1,4 1,4 1,5 0% 

basisonderwijs 
(exclusief K&R) per leslokaal 

0,8 0,8 0,8 0,8  

middelbare school 100 leerlingen  3,7 4,9 4,9 4,9 11% 

ROC 100 leerlingen 4,7 5,8 5,9 5,9 7% 

avondonderwijs 10 studenten 4,5 6,8 6,9 10,5 95% 

 

Halen en brengen bij scholen en dagverblijven: Kiss and Ride 

Het met de auto halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijven en basisscholen heeft door de 

steeds groter wordende groep tweeverdieners een vlucht genomen. Hierdoor is ook de behoefte ontstaan 

om bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen aan te leggen om deze parkeerders te kunnen faciliteren en 

parkeeroverlast bij schoolomgevingen te voorkomen. In bovenstaande tabel is alleen een norm 

opgenomen voor het parkeren van medewerkers van een basisschool, peuterspeelzaal en een buiten 

schoolse opvang.  

Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Kiss and Ride wordt voor een school berekend op basis van 

een formule. Maatwerk is hierbij altijd mogelijk. De percentages en reductiefactoren uit de formule zijn 

terug te vinden in onderstaande tabel. 

• Onderbouw (groep 1 tot en met 3): aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
4
 x reductiefactor aantal kinderen per auto. 

• Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
5
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

• Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en 

brengen x reductiefactor parkeerduur
6
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

 

 

Tabel 3-1  Gegeven t.b.v. berekening halen en brengen  

 

 

 

                                                      
4
 Groepen 1 t/m 3 parkeren gemiddeld 10 minuten in een periode van 20 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,5. 

5
 Groepen 4 t/m 8 parkeren gemiddeld 2,5 minuut in een periode van 10 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,25. 

6 Kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = reductiefactor 0,25.  

Doelgroep % halen en brengen met 

de auto

Reductiefactor 

parkeerduur

Reductiefactor aantal 

kinderen per auto

groep 1 t/m 3 30-60% 0,5 0,75

groep 4 t/m 8 5-40% 0,25 0,85

kinderdagverblijf 50-80% 0,25 0,75
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3.8 Fietsparkeren 

De maatvoering van een fietsparkeerplaats moet voldoende zijn om een fiets te parkeren/stallen. Ook voor 

het plaatsen van de fiets is voldoende (manoeuvreer)ruimte nodig. Daarbij moet niet alleen gedacht 

worden aan ruimten bij nieuwe woningen of nieuwe halten voor openbaar vervoer, maar ook aan 

voorzieningen. Onderstaande fietsparkeernormen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden per functie 

zoals beschreven in publicatie 317 ‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ van het CROW.  

 

3.8.1 Ligging fietsparkeervoorzieningen 

De fietsparkeervoorzieningen moeten aantrekkelijk zijn gelegen. Bij solitaire bestemmingen waar men kort 

hoeft te zijn (supermarkt, bank etc.) moet de afstand tussen parkeerplaats en bestemming een beperkt 

aantal meters zijn. Als de verblijftijd langer is (bijvoorbeeld centrumbezoek – meerdere voorzieningen), 

mag de loopafstand langer zijn. De fietsparkeervoorzieningen dienen dan geconcentreerd op de (drukst 

bereden) aanrijroutes te worden gerealiseerd.  

 

3.8.2 Fietsparkeernormen 

Onderstaande tabel beschrijft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen, kantoren en 

recreatie. Het volgens deze fietsparkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar 

boven afgerond tot een hele parkeerplaats. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie het fietsen 

aantrekkelijker te maken, Fietsparkeernormen zijn overigens bedoeld voor solitaire gebieden. Ze zijn dus 

niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals het centrumgebieden. Hier is maatwerk 

vereist. 

 
Eenheid 

Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebie
d  

kantoor medewerkers 100 m2 bvo 1,7 1,2 1,2 0,7  

kantoor bezoekers 100 m2 bvo 5,0 5,0 5,0 5,0 
Minimaal 
10 

       

Basisschool leerlingen 
<250 

10 leerlingen 4,3 4,3 4,3 -  

Basisschool leerlingen 
250-500 

10 leerlingen 5,0 5,0 5,0 -  

Basisschool leerlingen 
>250 

 6,2 6,2 6,2 -  

Basisschool medewerkers 10 leerlingen 0,4 0,4 0,4 -  

Middelbare school 
(leerlingen 

10 leerlingen 1,4 1,4 1,4 -  

Middelbare school 
(medewerkers) 

10 leerlingen 0,6 0,4 0,4 -  

ROC leerlingen 10 leerlingen 12 12 12 -  

ROC medewerkers 10 leerlingen 0,9 0,9 0,9 -  

       

Winkelcentrum 100m2 bvo 2,7 2,7 2,7 -  

Supermarkt 100 m2 bvo 2,9 2,9 2,9 -  

Bouwmarkt 100m2 bvo 0,25 0,25 0,25 -  
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In de kengetallen van het CROW is een marge van 20% verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra 

stallingscapaciteit wordt door het CROW toegepast omdat fietsers de beschikbare stallingsplaatsen 

plekken ook moeten kunnen vinden. Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een kleine groei van 

het fietsgebruik op te kunnen vangen. 

 

Tuincentrum 100m2 bvo 0,4 0,4 0,4 0,1  

       

Fastfood restaurant Locatie 29 10 10 5  

Restaurant (eenvoudig) 100 m2 bvo 18 18 18 15 
Terras 

meetellen 

Restaurant (luxe) 100 m2 bvo 4 4 4   

       

Bibliotheek 100 m2 bvo 3 3 3   

Bioscoop 100 m2 bvo 7,8 1,4 1,4   

Fitness 100 m2 bvo 5,0 2,0 2,0   

Museum 100 m2 bvo 0,9 0,9 0,9   

Sporthal 100 m2 bvo 2,5 2,5 2,5   

Sportveld 
Ha netto 
terrein 

61 61 61   

Sportzaal 100 m2 bvo 4,0 4,0 4,0   

       

Begraafplaats  - 5 5 5  

Kerk / moskee 100 plaatsen 40 40 40   

Gezondheidscentrum 
bezoekers 

100 m2 1,3 1,3 1,3   

Gezondheidscentrum 
medewerkerkers 

100 m2 0,4 0,4 0,4   

       

Theater 
100 
zitplaatsen 

24 18 18   

Stedelijk evenement 
100 
bezoekers 

32 32 32   

Zwembad (openlucht) 
100 m2 
bassin 

28 28 28   

Zwembad (overdekt) 
100 m2 
bassin 

20 20 20   

       

Rij- en vrijstaande woning Kamer 1 1 1  
+0,5 voor 
bezoek 

Appartement  Kamer 0,75 0,75 0,75  
+ 0,5 voor 

bezoek 

       

Busstation 
Halterende 
buslijn 

42     
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